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طرح اداره افغانستان توسط شورای سرپرستی
زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی
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3

 1کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیالت عالی ناصرخسرو در والیت دایکندی افغانستان
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم
 3دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
کشور افغانستان یکی از کشورهای نابسامان حاکمیتی در آسیا به شمار می رود که تاکنون در حاکمیت و مدیریت به ثبات
حداقلی هم نرسیده است .از طرفی پایه ها و ریشه های پیشرفت های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی وغیره در
یک کشور در ثبات حاکمیتی آن کشور است .مقاله حاضر با روشی تحلیلی به تحلیل طرح اداره افغانستان توسط شورای
سرپرستی زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی می پردازد.
واژههای کلیدی :افغانستان ،طرح اداره افغانستان ،طرح شورای سرپرستی ،سازمان ملل متحد.

18

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،37مرداد 1401

مقدمه
از وقتی که حکومت افغانستتان بته دستت طالبتان ستقو کترد ،نظتر دول ج 1
تان بتر عتدم قابلیتت شناستایی آن بته
عنوان دولت رسمی افغانستان استت .علتت آن فقتدان شتاخ هتای استت کته یتک دولتت ملتی بایتد داشتته باشتد .طالبتان
نیز خود را پیتروز میتدان نبترد دانستته و غلبته بتر آمریکتا و نتاتو را یتک امتیتاز بتزرر حستام کترده و متدعی هستتند کته
توانایی اداره کشور را به تن ایی دارند.
با این وجود شرایط بسیار سختی را که ملت افغانستان تحمل میکنند به قرار ذیل است:
 . 1با اخراج کارمندان از ادارات دولتی و عدم دریافت معاش بیکاری شدیدی ایجاد شده است.
 . 2خانتته نشتتین کتتردن اجبتتاری زنتتان توستتط طالبتتان و محرومیتتت از تمتتام حقتتوق سیاستتی ،اجتمتتاعی و آزادی
متعارف بدست آمده در طول بیست سال قبل.
 . 3فشار زندگی ،از بین رفتن نظام معیشتی و در آستانه فقر شدید قرار گرفتن مردم.
 . 4نقتتآ آشتتکار حقتتوق بشتتر ،فقتتدان امنیتتت بتترای شت روندان و حاکمیتتت ختتوف شتتدید بتتر زنتتدگی افتتراد مختلتتف
جامعه.
 . 5کتتو اجبتتاری ملتتت هتتزاره توستتط طالبتتان و در معتترر خنتتر قتترار گتترفتن بخ ت بتتزرر از جامعتته و برخ تورد
مذهبی با مردم هزاره توسط سرامداران گروه حاکم.
 . 6مواج ه مردم با تحوالت طبیعی و پی بینی فاجعه انسانی غیر قابل جبران.
 . 7اقتتدام بتته تصتتمیه قتتومی ،نتتژادی و زبتتانی و اختتراج قضتتات هتتزاره از دستتتگاه قضتتایی و ستتبک دوش کتتردن کتتل
2
مدیران و کاربران اداری این قوم.
 . 8احتمال فروپاشی نظام بانکی و سقو غیر قابل جبران اقتصاد کشور.
 . 9تالشی و بازرسی خانه به خانه ش روندان و ت دید جدی امنیتی مردم.
بتتا وجتتود آن تمایتتل کشتتورهای غربتتی و ستتازمان ملتتل متحتتد را متتیبینیم کتته بتتا درا شتترایط حستتا آمتتادگی
بتترای کمتتک رستتانی دارنتتد و در برنامتتههتتای مختلتتف اقتتدام بتته جمتتب آوری اعتبتتارات ضتتروری نمتتوده انتتد ولتتی مشتتکل
اساسی در عدم توافق میان هیئت سرپرست حاکم و دول خارجی متمایل به نجات ملت از مشکالت فوق است.
تستتام و تغافتتل در ایتتن زمینتته ممکتتن استتت بتترای متتردم کشتتور ضتتایعات و فجتتایب احتمتتالی را موجت گتتردد ،کتته
هرگتتز قابتتل جتتران نباشتتد .بنتتابراین طتترح اداره کشتتور توستتط شتتورای سرپرستتتی ستتازمان ملتتل متحتتد یتتا حکومتتت
نمایندگی ،میتواند قابل ارائه باشد.

 - 2علل اصلی طرح به قرار ذیل است
 . 1سماجت و عدم نرم طالبان
طالبتتان از روز تولتتد تتتا حتتال حاضتتر چ تتره گتتروه یتتک دنتتده ،آشتتتی ناپتتذیر ،خشتتن ،متعصتت  ،تمامیتتت ختتواه،
تروریست ،ارتکتام جترایم ستنگین مترر بتار ،نقتآ تمتام قواعتد شترعی ،ملتی و بتینالمللتی از ختود بته نمتای گذاشتته
است .بیست ستال جوانتان کشتور را در قالت هتای اردوی ملتی ،پتولیس و امنیتت بته قتتل رستانده استت .راههتای کشتور را
1

1400 /5هش  2021م. .

2

 .گزارش آن از انترنشنال افغانستان و تمام شبکههای اجتماعی نشر شد.

3

 .نشستهای متعدد اروپایی و آسیایی که راجع به موضوع تا حال انجام شده و از جهان برای نجات مردم استمداد شد.
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نتتاامن کتترده استتت .زمینتتههتتای رشتتد اقتصتتادی و جل ت ستترمایه گتتزاری ملتتی و بتتین المللتتی را از بتتین بتترده استتت .بتته
گتتروههتتای تروریستتتی مجتترم داخلتتی و ختتارجی پنتتاه داده بودنتتد و دستتت آنتتان را در ارتکتتام هتتر نتتو جنایتتت در داختتل و
خارج کشور باز گذاشته بودند .آنتان زیتر نتام شتریعت استالمی تمتام رفتارهتا و کردارهتای ختود را توجیته متیکننتد کته بته
عنوان اعمال ضد بشری شناخته میشود.
حتتال کتته ایتتن گتتروه حاکمیتتت را بتترای دومتتین مرحلتته بدستتت گرفتتته استتت( ،نستتتالو ی طالبتتان) هتتین نرمشتتی از
ختتود در مقابتتل خواستتت ملتتی و بتتینالمللتتی نشتتان نمتتیدهنتتد .کتتامال انعنتتاف ناپتتذیر مینماینتتد و سرنوشتتت بتتی از
سیوپنج میلیون نمر را به گروگان خواستتهتای ختود گرفتته انتد .بتدون آن کته نگتران وضتعیت حتاد و خنتر نتاا جامعته
باشند ،خود ت دید جدی بترای اکرتر متردم کشتور و حتتی ج تان بته نظتر متیآینتد .در عتین حتال ایتن ختوف هتم وجتود
دارد که اگر کمتکهتای ج تانی از کانتال ایتن گتروه بته متردم شتود احتمتال دارد کته ستب قتوت مضتاعف آن شتده و بتاز
ه تم متتردم از رستتیدن بتته مستتاعدت بتتینالمللتتی محتتروم گردنتتد و خنتترات احتمتتالی از ستتر آنتتان دفتتب نگتتردد .و هتتدف
کشورهای کمک کننده حاصتل نشتود .هتم چنتین اگتر سترمایه منجمتد شتده کشتور در بانتکهتای ختارجی آزاد گردیتده و
در اختیار طال قرار گیرد ،پیامدهای منمی زیانباری را به همراه خواهد داشت.
البته تقسیم پولهای بلوکته شتده افغانستتان بته زیاندیتدگان انمجتار بترجهتای دوقلتو توستط رئتیس جم تور آمریکتا
نیز رفتار انستانی معقتول نمتیباشتد .خستارات جنایتت یتازدهم ست امبر بایتد توستط القاعتده ،طالبتان و گتروههتای دهشتت
افگتتن تروریستتت متترتبط پرداختتت شتتود نتته آن کتته از ملتتت فقیتتر افغانستتتان ختتذ گتتردد .ایتتن عمتتل جوبایتتدن توجیتته
حقوقی ندارد و باعث شرمندگی دولت آمریکا است.
 . 2تشکل جبهههای مقاومت ملی یا آزادی افغانستان
تشکیل جب ه مقاومتت ملتی و جب ته آزادی افغانستتان یتا ایجتاد گتروههتای مستل احتمتالی دیگتر هتین مشتکلی را
حل نمیکند .چون پراکنتدگی گتروههتای ج تادی یکتی از مشتکالت متزمن کشتور بتوده استت .تتا آنتان موفتق بته تأستیس
یتتک مجموعتته مقتتتدری قابتتل اعتمتتاد نشتتوند کتته بتواننتتد معتتادالت سیاستتی را ب تتم زده و تتتوازن برقتترار ستتازند ،بتتدیلی در
مقابل طالبان به حسام نمیآیند .این نو جب ات دارای مشکالت ساختاری سنتی هستند.
اعتمتتاد بتتر ستتازمانهتتای نتتام ن تتادی کتته بتتا یتتک استتتراتژی ملتتی شتتکل نگرفتتته باشتتند و برخواستتته از ضتترورت
همبستگی برای نجات افغانستتان نباشتند ،زیتان آور متیباشتد .زیترا اگتر ایتن نتو ارگتانهتا بته قتدرت برستند بتاز موجت
ستقو در چتال دیگتر انتد کته ستب ختتم رنتج متردم افغانستان نیستتند .در آینتده همتین احتزام بتا روحیته آشتتی نتا
پذیری وارد ،میدان منازعه میگردند ،در نتیجه خود مایه شر میشوند.
 . 3فقدان تحمل مردم افغانستان بر یک جنگ داخلی دیگر.
 . 4فقدان یک راه حل بدیل از طرحهای ارائه شده( .تجزیه یا فدرالیسم).
 . 5فقدان یک شخصیت ملی قابل قبول برای همه اقوام کشور.
 . 6خنر پدیتد آمتدن یتک جنتگ تمتام عیتار داخلتی مرتل یوگستالوی ستابق و کشتورهای آفریقتایی کته منجتر بته
نتتزا هتتای ختتونین و نقتتآ قواعتتد جنتتگ و حقتتوق بشتتر دوستتتانه بتتینالملتتل گردیتتد .اعالنتتات غیتتر رستتمی در رستتانههتتای
مجازی حکایت آت زیر خاکستر است.
 . 7نگرانی شدید سازمان ملل از نقآ صل توسط گروههای تروریستی مرل داع .
 . 8احتمال بروز جنگ بینالمللی در قال نبردهای نیابتی با روشهای جدید.
 . 9حضتتور داشتتت ستتازمان ملتتل متحتتد در صتتحنه منازعتته کشتتور کتته از گذشتتتههتتای خیلتتی دور در بخ ت هتتای
مختلتتف کارکردنتتد و اکنتتون نیتتز حضتتور قابتتل قتتدر در اوضتتا ملت ت و تحتتوالت سیاستتی – اجتمتتاعی دارد  .ختتوم استتت
که این ابتکار عمل به صورت رسمی و مسووالنه باشد تا منجر به حل دائمی مشکل کشور گردد.
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 - 3دالیل حقوقی طرح
 :3 – 1فقدان سرامدباوری در جامعه افغانستان
افغانستتان فاقتتد ستترامدباوری استتت .در میتتان تتتوده متتردم بتاوری پدیتتد نیامتتده کتته در میتتان شخصتتیتهتتای متتدعی
زعامت کسی یا کسانی یافت متیشتود کته بتا توانمنتدیشخصتی ختود برتتر از دیگتران باشتند ،تتا حتق آن را داشتته باشتند
که از امتیازهای پیشوایی و رهبری برخوردار هستند.
چون مم توم سترامدباوری آن استت کته در هتر جامعته یتا گتروه اجتمتاعی ،اقتصتادی ،سیاستی ،فرهنگتی و جتز آن،
کستتی یتتا کستتانی ،بتته ستتب توانمنتتدیهتتای شخصتتیشتتان برتتتر از دیگراننتتد و حتتق آنهتتا استتت کتته از امتیتتاز رهب تری
برختوردار باشتتند( .آشتتوری )197 :1373 ،بتته عقیتتده عمتتوم چنتتین شخصتیتی تتتا حتتال در جامعتته افغانستتتان تور نکتترده
است که نق محوری در میان اتبا را بدست آورد.
هتتر یتتک از کستتانی کتته از میتان اقتتوام کشتتور متتدعی رهبتتری شتتدند ،نتوانستتته انتتد از چمبتتره قومیتتت ،زبتتان و نتتژاد
خود عبور کرده و نسبت بته اقتوام دیگتر انعنتاف داشتته باشتند .در تاهر ستخن از فراقتومی متیزننتد ،ولتی عملکترد شتان
تعصبات قومی ،تباری ،ایلی و ستمتی استت .بته ایتن علتت اعتمتاد غیتر از طوایتف و تبتار ختود را جلت کترده نمتیتواننتد و
صالحیت نمایندگی کل جمعیت کشور را ندارد.
 :3 – 2حاکمیت هولوکاست در کشور
در افغانستان نو روحیته همته ستوزی و نتابود کتردن دیگتران حاکمیتت دارد .از ستوی نظتامهتای حتاکم در مقتاطب
متعدد اقدام به حذف فیزیکتی اقتوام شتده استت .تتا جتای کته متیتتوان ادعتا کترد در متورد هتزارههتا خیلتی سیستتماتیک
انجام گرفته باشد.
نمونتتههتتای آن قبتتل از تستتلط عبتتدالرحمان (شتتاه تمامیتتت ختتواه) صتتورت گرفتتته و در زمتتان او قری ت  65در صتتد
قومیتتت هتتزاره نتتابود شتتدند .در زمتتان حکومتتت مجاهت 4
تدین خونبتتارترین جنتتگهتتا بتتر آن قتتوم تحمیتتل گردیتتد .در زمتتان
قدرت گترفتن دور اول طالبتان رهبتران آن فجیعانته ستالخی شتدند .در بیستت ستال جم وریتت متردم هتزاره بتین دو تیت
قیچی دولت و طال قترار داشتتند و تترا دی ختونین و مرگبتاری بتر علیته آنتان اجرایتی گردیتد و اکنتون نیتز در مواجته بتا
نستالو ی طالبان از اعمال فشار و خلق جنایت بر این قوم دری نمیشود.
 :3 – 3هژمونی قومی
در روزگتتار حاکمیتتت غتتول رستتانه ،طالبتتان بتتا حمایتتت ستتلنهگتتران بتتینالمللتتی موفتتق بتته تصتتاح قتتدرت سیاستتی
گردیده اند .تسلط اقلیتی از یتک قتوم بتر تمتام جنتههتای اقتصتادی ،اجتمتاعی ،سیاستی و ایتدئولو یک بتر ستایر اقتوام ،کته
با ت دید و ایجاد خشتونت انجتام گرفتته و بتا اعمتال قتدرت دیگتران را منقتاد ستاخته استت ،ستب بردگتی یتا مترر متدنی
قومیتهای دیگر ،مخصوصا برای هزارهها است.
چنان که مولوی مجیت الرحمتان هراتتی بته صتراحت گمتت :ریشته تمتام بتد بختتیهتای افغانستتان ایتن استت کته
5
فکتری دارد .آنتان هرگتز قتادر بته
رهبران سیاسی متا قتدرت را بتا شتیعههتا تقستیم کترده استت .موضتب گتری وی مبنتای
تحمتتل هتتزارههتتا در ستتاختار قتتدرت نیستتتند و ستتایر قومیتتتهتتا را نیتتز طالبتتان از صتتموف ختتود اختتراج کتترده و تصتتمیه
گسترده را شرو نموده اند .هژمونی یکی از خنرناا ترین جریان فکری است که اگر قوت گیرد نابود کننده است.

4

 .مزاری ،احیای هویت . ،شبکه اطالع رسانی افغانستان .1393 / 5 / 26 ،تاریخ باز دید.1400 / 11 /17 :

5

.1398 / 10 / 25 . https://m.facebook.com

21

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،37مرداد 1401

 :3 – 4فقدان گفتمان در جامعه افغانی
گمتمتتان یکتتی از مقتتوالتی استتت کتته در چنتتد دهتته اخیتتر متتورد توجتته نظریتته پتتردازان قتترار گرفتتته استتت و در
عرصههای سیاستی ،اجتمتاعی ،فرهنگتی و بتن بستتهتای حاکمیتت ملتی کتاربرد یافتته استت .در حتالی کته موضتو اداره6
اصتتولی کشتتور هتتین گتتاه میتتان اقتتوام افغانستتتان متتورد بررستتی سیستتتماتیک و گمتمتتان متتنظم قتترار نگرفتتته و همیشتته
جامعه ما با نتو تحمیتل ر ی و عقیتده ایتام گذرانتده استت .از آنجتا کته هتر نتو گمتتار ،کتالم و یتا نوشتتار ،یتک جریتان
اجتمتتاعی محستتوم متتیشتتود و دارای ماهیتتت و ستتاختار اجتمتتاعی استتت ،گمتمتتان هتتم پدیتتدهای اجتمتتاعی بتتوده و دارای
زمینتههتا و بستتترهای اجتمتاعی استت .وجتتود بحتران ختونینی بتتی  7از چ تار دهته در کشتتور م تمتترین ب انتته روی آوری
به گمتمان است و ضرورت حل نزا را از طریق ایتن روش بتر متیتابتد ،ولتی هتین تتوج ی تتا حتال بته ایتن ج تت نشتده و
تمایلی دیده نمیشود.
با انسداد کاربریهای فتوق کته عاقالنته تترین شتیوه بترای اعمتال حاکمیتت ملتی استت ،نوبتت بته آن متیرستد کته
گذینههای دیگری جستتجو شتود تتا طلستم اداره اصتولی کشتور شکستته گتردد بترای عبتور از ایتن مشتکل دو پیشتن اد را
میتوان منرح کرد .اگر حمایتی از هر کدام آن شود ،شاید منلوم حاصل گردد:
اول :شورای سرپرستی یا قیمومت
هر چنتد ایتن اصتنالح در متورد سترزمینهتای فاقتد حکتومتی استت کته اداره آنهتا زیتر نظتر ستازمان ملتل تحتت
8
توم عاریته گرفتت و افغانستتان را کشتور
نظام سرپرستی بینالمللی قترار متیگریتد ،کتاربرد دارد ،ولتی متیتتوان از ایتن مم
فاقد حاکمیت مسوؤل یا پاسخگو [احسا مسوؤلیت] در مقابل ملت و ج ان دانست.
یکتتی از ارکتتان ستتازمان ملتتل متحتتد شتتورای قیمومیتتت یتتا سرپرستتتی استتت .ایتتن شتتورا جانشتتین معتتادل ختتود در
حامعه ملل است و بته موجت متاده  22میرتاق جامعته ملتل پدیتد آمتده استت .ایتن متاده متیگویتد :سترزمینهتای تحتت
سرپرستی از حاکمیت دولتتهتای پیشتین ختارج شتود .امتا چتون در ایتن سترزمینهتا «مردمتانی ستاکنند کته نمتیتواننتد
9
در وضب دنیای جدید روی پای خود بایستند» تحت سرپرستی قرار میگرفتند.
افغانستتتان دقیقتتا وضتتعیت مشتتابه همتتین ستترزمینهتتای را دارد کتته نمتتیتوانتتد در وضتتب دنیتتای جدیتتد روی پتتای
ختتود بایستتتد .از یتتک طتترف کشتتورهای همستتایه بتته صتتورت غیتتر رستتمی اعمتتال حاکمیتتت متتیکننتتد ،از دیگتتر طتترف
شخصتتیت ملتتی موجتته در میتتان جامعتته موجتتود نیستتت .و از جان ت ستتوم ستتازمان ملتتل در بستتیاری قضتتایای کشتتور نقت
آفرینتتی و حتتس انستتانی دارد .در حتتالی کتته همتتین حتتاال ستتازمان ملتتل ابتکتتار بستتیاری از مستتایل کشتتور را در دستتت دارد
خوم استت کته انجتام آن اصتولی تتر باشتد .چ تار دهته گذشتته ثابتت کترد کته نظتام سیاستی قتادر نیستت از تمتام ملتت
افغانستتتان نماینتتدگی کنتتد و بتتا دالیتتل فتتوق صتتالحیت ایجتتاد نظتتم در کشتتور را نمتتیتوانتتد داشتتته باشتتد .بتته همتتین علتتت
مردم افغانستان در سن دنیا تحقیر شدند و از رشد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی الزم باز مانده اند.
اکنون ضرور است کته بترای اداره افغانستتان یتک شتورایی از کشتورهای دارای منتافب مشتترا بوجتود آیتد کته زیتر
نظر سازمان ملل متحد مراقبتت و کنتترل گتردد .ایتن قیمومتت تتا زمتانی مستوولیت داشتته باشتد کته بترای همگتان ثابتت
شود در کشور حزم یتا اشخاصتی تربیتت شتده استت کته بتوانتد در یتک همتای ملتی ،متدافب تمتام ستکنه کشتور بتوده و
رضایت آنان را جل کند.
6
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تربیتتت چنتتین اشخاصتتی از طریتتق آمتتوزش حکومتتت داری و سیاستتت مستتالمت آمیتتز در دانشتتگاههتتای کشتتورهای
پی رفته انجام شتود و همزمتان متردم افغانستتان نیتز تحتت تربیتت همزیستتی دوستتانه قترار بگیرنتد تتا آمتادگی زنتدگی
صل آمیز را بدست آورند.
وضعیت عمومی کشتور فتوق العتاده نگتران کننتده و غیتر قابتل تحمتل شتده استت .ختروج گروهتی اتبتا و تقاضتای
پناهندگی در دول خارج مسأله بستیار م تم و دارای بتار منمتی خواهتد بتود .تتا ایتن گتروه آمتوزشهتای الزم را بنگرنتد و بتا
روحیه سازش یا تحمل به کشور برگردند و تتا مستؤولیت بته آنتان ست رده شتود زمتان بستیار زیتادی را متیطلبتد ،ولتی اگتر
با برنامه ریزی انجام شود از هر ج ت با صرفه و ممید خواهد بود.
دوم :حکومت نمایندگی
راه دیگتتر حکومتتت نماینتتدگی استتت .از نظتتر حقتتوق عمتتومی هنگتتامی کتته قتتدرت بتته اجتمتتا منستتوم متتیشتتود
نمیتواند خود امتیازهای ختوی را اعمتال نمتایتد و بتدین ترتیت مستاله نماینتدگی سیاستی منترح متیشتود .از انجتا کته
مردم عمتال و بنتور مستتقیم قتادر بته اعمتال حاکمیتت نمتیباشتند ،الزم استت انجتام ایتن م تم را بته نماینتدگان منتخت
خود بس ارند تا به نام ملت اعمال حاکمیتت کننتد .بته همتین دلیتل استت کته برختی معتقدنتد نظتام نماینتدگی مبتنتی بتر
اندیشه ای عمل گرایانه استت .بته عبتارت دیگتر اصتل نماینتدگی قتدرت را از متردم متیستتاند و بته نماینتدگان آنهتا اعنتا
میکند تتا آن هتا بترای یتک دوره معتین بته تصتمیم گیتری در متورد امتور جمعتی ب ردازنتد .چتون نماینتدگام امتین متردم
محستتوم متتیشتتوند و مظ تتر خواستتت و اراده متتردم در مستتائل مختلتتف کشتتور تلقتتی متتیگردنتتد .در ایتتن صتتورت متتردم
فرصت حق تعیین سرنوشت را یافته و خود را در پیکره نظام سیاسی شریک احسا مینمابند.
فکر کنم بتا طترح حکومتت نماینتدگی مشتکل حضتور اقتوام در ستاختار سیاستی کشتور حتل متیشتود و بترای ورود
نمایندگان واقعی و تعداد آنان از طترح شت ید متزاری کته متکتی بتر احصتائیه نمتو کشتور بتود بته یتک سترانجام عاقالنته
دست یابیم.
نتیجه گیری
در قرن اخیر کشتور افغانستتان یکتی از کشتوهای برمشتکل در متدیریت و حاکمیتت بتوده استت کته تتأثیرات منمتی
ای بر اداره آن و مردم گذاشتته استت .بته ویتژه اکنتون کته تغییتر در حاکمیتت صتورت گرفتته استت ،متردم و کشتور تتا بته
ثابتتت رستتیدن کشتتور دچتتار نابستتامانی هتتایی خواهنتتد بتتود .پتتژوه حاضتتر بحتتث طتترح اداره افغانستتتان توستتط شتتورای
سرپرستی زیتر نظتر ستازمان ملتل متحتد یتا حکومتت نماینتدگی را متورد تحلیتل قترار داد و موضتو از حیتث بتین المللتی
مورد پژوه قرار گرفت.
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