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 ه؟ یقض ېچلېاو خالصون پ ېد تبادل انوید بند
 

ګولی او د جګړی د ډګر جنراالن تاریخ نه جوړوی  بلکه د خلکو د چی: د توپک  دی یلیډیر ښه و  نیلسن مندیالفقید 
 اکثریت  تاریخ جوړوی.

ګاونډیانو او دهغوی افغانستان د د چی ، افغانستان جګړه  د پردو جګړه ده دومنو چی ه ګپه ډادا حقیقت  باید لومړی
  او نړیوال    ،جګړی سیمیز  افغانستان د  د  نړیوال ملګرو لخوا د خپلو شومو هدفونو لپاره په افغانستان  پر مخ بیول کیږی.

یو له بله سره په ټکر  او هدفونه  ټیګ دی، د دوی پرمخ بیولو لوبغاړوجګړی د  چی  ګاونډیان ایران او پاکستان هیواد
   کښی دی او سره فرق لری.

 
نه وینی او نه ګوری. ددی مظلوم    د هیواد د مظلوم میرمنو ژړا او چیغی  آیا د افغانستان ټول ولسونه کاڼه او ړانده شویدی

 میرمن او د افغان د نورو میرمنو او ماشومان ګناه څه دی چی هر ورځ د پردیو د جګړو د اور په لمب کښی سوځی. 
کړی. د طالب بندیان د افغان دولت په جیلونه کښی دی. دا فاسد دولت چی  خوشی  دوی سره نه دی چی  د  د طالب بندیان  

 د افغان ولس د ناموس دفاع نشی کوالی نو ولی استعفا نه کوی.   ، کښی دی السیی په اواک د هیواد ټول شتمنی 
تنه هیواد وال   ۶۸تنه بیګناه شهیدان او  ۲۴الندی عکس په ننګرهار کښی د مړی د ښخیدو په وخت روژه په خوله 

زخمیان دی. طالبان په چا باندی غواړی چی حکومت وکړی. دا د بیګناه خلکو وژل خلک او هیواد به هیڅکله نه هیر  
     وی.  
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او د هغوی د کونی ګوداګیان او   توپیر ګټو و لوبغاړو ددوالی د بیالبیلجګړو اوږخونړی د افغانستان د څلورو لسیزو د 

        . اخلیسره چینه  دی چی د بهر   په تیره د هیواد ګاونډیان د توطیو څخه نډونه خسولی د الری  وحشی جګړه مار ډلی د
او نیګړتیاوی نوری ستونزی   قضیهصون بندیانو د تبادلې او خالسولی خبری او د  افغان دولت او طالبانو ترمنځ د

 . یپیچلی شوی دد حل الره  له بیلو ګټو له کبلهی چی لر
د ، والړ دی بیالبیلو ګټو پر بنیادهیوادونو د لوبغاړو هم د ګاونډیانو او دهغوی نړیوال  یډلټولی د افغانستان جګړمارو 

 ښکیل شویدی.  سره په جګړو کښی یو له بله سره د پردیو او ویشل شویلپاره  د ساتلو ټوګهیوادو د  بیلو بهرنیانو د
پدی ناروا جګړو کښی بیګناه او بیدفاع ولسونه  افغان افغانستان وران شوی او ټول د پردیو د جګړی په اور باندی

   .سوځی
  کښیافغانستان  په  په وار وارو ښودلی دی چیبرخلیک محترم مطمین صاحب! د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو 

اساس الته نه   څخه  ویشد و  ټواک او ګ  د  دوی  له الری او یا د  ود جګړپواسطه او د دوی  رښتنی سوله د جګړمارو ډلو 
د هیواد د دښمنان په   ،د ځانی ګټو لپاره هلی ځلی لری راځی. ستاسو لیکنه پخپله دا ثابت وی چی جګړمارو ډلو هر یو

 خپلی ګټی ساتی.  لمسون سوله نه کوی او په جګړو کښی
هلی ځلی    ډول   به  جالیی  نو هره ډله    نه لری،   پرملی کټو او رښتنی سوله باندی باور  وجګړمارو ډلافغان فاسد دولت او  

 .چی خپلی ګټی وساتی یکو
په افغانستان کښی رښتنی سوله یواځی د ولس د پرګنو د ثالث باالخیر د استازو پواسطه منځ ته راتالی شی. د پراخو 

 ی صفتونه ولری.نپرګنو د ثالث باالخیر استازی باید الند
 وی. سړی ثالث باالخیر استازی باید د جګړی د ښکیل خواؤ د تائید وړ   -۱
سولی ټولی غوښتنی  د خلکو او د هیواد د ګوټ ګوټ څخه وټاکل شی پراخو  پرګنو ثالث باالخیر استازی د ولس د  -۲

 توګه دخیل نه وی.  هپه نیغ ود څلورو په جګړ را ټول شی. غیر دولتی شورأی غړی
 تورن نه وی.  باندی ثالث باالخیر استازی د جګړی په جرمونو او اداری فساد -۳ 
 کړیو سره اړیکی و نه لری.  وباراتد بهرنی استخغړی ثالث باالخیر استازی  -۴
    ی وی.أی باید غیر دولتی شورأثالث باالخیر استازو د سولی شور -۵
 دولت او طالبان د ثالث باالخیر د استازو سره په خپلو سیمو کښی د امنیت او مرستی مسؤلیت لری.  -۶
چی د جګړی ښکیل هر ډله د   جوړ شوی وی استازو فیصلی باید د ملی ګټو پر اساس داسی عادالنه د ثالث باالخیر  -۷

 دی. ونکیسولی پر فیصلو باور ولری چی پدی فیصلو کښی ګټ
پر فیصلو باندی   ،  نظر حق لرید  هر ډلی استازی د سولی د جرګی په غونډو کښی د ګډون او  د  ښکیل  د  جګړی  د      -۸

      ی د ثالث باالخیرغړی لری.   اځی د شورأحق یوورکولو د رایو 
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د ثالث باالخیر   هم خپل صالحیت انتقال کړی او ثالث باالخیراستازو تهد جګړی ښکیل ډلی باید په لیکلو سره و -۹ 
 استازو د سولی غیر شورأی فیصلی ومنی.

 ٪  په رایو فیصله شوی.  ۷۶ثالث باالخیر د غیر دولتی شورأی ټولی فیصلی حد اقل د   -۱۰
د ثالث باالخیر غیر دولتی شورأی د یوی مؤقتی دوری د سولی پروګرام  د عملی کولو لپاره مسلکی فعالین وټاکی  -۱۱

 ښکیلو ډلو څخه نه وی.د چه د جګړی  
لی او بین المللی بیطرفه نظارت کوونکی غړی ټکی چه  د ګاونډیانو، د ثالث باالخیر غیر دولتی شورأی باید م -۱۲

 سیمیز او نړیوال د جګړی ښکیل هیوادونو د لوبغاړو څخه نه وی.
د ثالث باالخیر غیر دولتی شورأی بیطرفه نظارت کوونکی غړی د ګاونډیانو، سیمیز او د جګړی ښکیل هیوادونو    -۱۳

 نړیواله برخه پر مخ وړی.  د عملی کولو امی پروګرلاو نړیوالو ټولنی سره د سو
د ثالث باالخیر غیر دولتی شورأی  سره وشی. هیڅ  ګاونډی، سیمیز او نړیوال هیواد  یدبا  یټولی نړیوالی مرست -۱۴

 کړی.   او اړیکی ټینکی نشی کوالی چی د جګړی د ښکیلو ډلو سره مرسته
     اید د افغانستان په د ننه کښی وشی.د ثالث باالخیر غیر دولتی شورأی ټولی غونډی ب  -۱۵

 عالی صفتونه ولری.انسانی باید  غړی ټول د ثالث باالخیر غیر دولتی شورأی      
 مننه.
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