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تړون اړونده ځینې ټکي د افغان سولې پروسې د شوني 	
	
	

ټول  سولې بیا راتلو تھ ډٻرې ھیلې لري.کالھ جنګ جګړو (او بھرنیو یرغلونو) څخھ وروستھ د  ٣٧د افغانستان خلک لھ 
ور  “برې”د دولتي ځواکونو او طالبانو تر منځ پرلپسې جنګونھ بھ ھٻڅ یوه پلو تھ بامفھومھ  خلک لھ جنګ څخھ ستړي دي.

و کې د افغانستان پھ ټول عاجلھ اړتیا لیدل کیږي څو پھ پاې پھ برخھ نھ کړي. لھ ھمدې املھ یوه بیړني جوړجاړي او تړون تھ
سیمو کې وسلې پر ځمکھ کٻښودل شي. الندې ځینې ھغھ لومړني ټکي وړاندې کیږي چې د دغھ راز یوه تړون پھ تشرٻح 

کولو کې باید پھ نظر کې ونیول شي. 	
	

1. د تړون د السلیک کٻدلو پر وخت باید پھ ټول افغانستان کې اوربند رامنځ تھ شي. د تړون پھ وخت کې باید طالب  
ځایونو کې د پاتې کٻدلو اجازه ورکړل شي څو بیا پخالینې لپاره یوه توافق تھ سره ورسیږي  ځواکونو تھ پھ خپلو

(اوسنی افغان دولت او طالبان)  د کنترول پھ اړوند، دوه اصلي لوري څنګھ چې یې الندې یادونھ شوې ده. د قلمرو
د طالبانو د خوځښت تر منځ د دولت او  موافقھ کوي. د اوسنې باندې د افغانستان د قلمرو پھ ھمغږي مدیریت

لمړني ممکنھ فرصت کې د پھ  .1پھ اړه ھم باید پھ مناسبھ توګھ پوھھ ترالسھ شي لپاره د وړاندیز انتقالي حکومت
	 اور بند تامین د افغانستان د ټولو خلکو مشترکھ ھیلھ ده.

2. رول، ځانګړو  صدیق کې ځانګړيشي. د اوربند پھ ت د اوربند د تصدیق لپاره باید یو مناسب مٻکانٻزم رامنځ تھ 
شي.  تھ ورکول کٻدېیا د اسالمی کانفرانس سازمان او پھ احتمالي توګھ ملګرو ملتونو  والیتی کمیټوملي کمٻټو، 	

3.  کار وکړي څو د افغانستان پھ ټولھ خاوره کې د توکو او د خلکو د خوځښت بھ یو ځاې تړون کوونکې دواړه لوري 
زادۍ ضمانت وکړي. د بشپړې او چټکې ا او ګرځٻدنې 	

4. چې د طالبانو لھ خوځښت یا لھ کوم بل سیاسي خوځښت سره د تړاو  لھ منځھ یوړل شيھغھ تور لستونھ باید  
.2لرونکو خلکو ګرځٻدنھ محدودوي. 	

5. یم کال و څخھ وروستھ د درره پلي شي، د تړون لھ السلیک کٻدپھ ھغھ صورت کې چې د تړون ټکي پھ ښھ نیت س 
ځواکونو تھ بھ استثنا ورکړل شي  نیو پوځي ځواکونو شتون تھ د پاې ټکې کٻښودل شي. ھغھھرد ب کې بھ پھ پاې

خوندیتوب کوي.  ماموریتونوچې پھ افغانستان کې د بٻال بٻلو بھرنیو ھٻوادونو د دیپلوماتیکو  	
6. لفو سیاسي، توب ونھ کړي چې لھ کوم بل ھٻواد، پھ ځانګړي ډول د مخت  ستان بھ ھٻڅکلھ د ھغو خلکو کوربھافغان 

لري. ټولې ونړیوال جنګ تھ د ودې ورکولو موخھ سره  ادي جوړښتونو درلودونکو ھٻوادونومذھبي او اقتص
. پھ بشپړه توګھ ژمن ديکې د ھمکارۍ کولو لپاره  خواوې پھ دي برخھ 	

7. ښنې د اوسني بندیان دي، پھ احتمالي توګھ د ب اوسمھال، چې ت [یا نورو وسلوالو ډلو] جنګیاليد طالبانو د خوځښ 
وژنې، زبر زنا  نړیوالې کې بھ د ملکي وګړو د خښنھب. پھ دي قانون [او موافقھ شوو تعدیالتو] مطابق باید ازاد شي

یا نورو شخصي تاوتریخوالو اړونده قضیې تر پوښښ الندې ونھ نیول شي.  	

																																																								
او  د انتقالي حکومت تشکیل، موده حساسھ موضوع ده. هیو قدرت د وٻش پھ اړه پوھٻدنھ د	حقیقت کېپھ 1

دقیق رول باید پھ مناسب ډول تشرٻح شي.  	
پرٻکړې  UNSC ملګروملتونو امنیت شورا یا د د ملګرو ملتونو پھ پرٻکړې د تورو لیستونو لھ منځھ وړل 4

تھ اړتیا لري. د تړون لوري موافقھ کوي چې د تورو لستونو د ژر تر ژره لھ منځھ وړلو لپاره بھ قوي ھڅې 
وکړي.  	
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8. د قتل د جرم، زبرزنا او یا د ټول ھغھ افراد چې لھ طالبانو سره بندیان دي باید آزاد شي، پھ ھغھ صورت کې چې  
، باید د محاکمې لپاره د افغانستان دولت تھ وسپارل شي.وي یخوالي د نورو ډولونو مرتکبین شويشخصي تاوتر 	

9. وینا د د قانون تھ پھ درناوي بھ  د ازادۍ تضمین وکړي. ھر ملکي وګړېد تړون دواړه لوري باید د بیان او نظر  
بشپړ درناوې باید وشي او دغھ درناوې باید د  د ښځو حقونوپھ ځانګړي ډول ازادۍ حق ولري. د بشري حقونو او 

تضمین شي.  قانون لھ لوري 	
لھ ھیچا سره باید د مختلف البتھ . کويانستان قوانین دغھ اصل تھ درناوې او د افغ ي ھٻواد ديافغانستان یو اسالم .10

څخھ یاسي نظریې درلودلو لھ مخې تبعیض ونھ شي او نھ سزا ورکړل شي. د اسالم ځانګړې سیوې مذھب یا 
اجازه ورنھ کړل شي او د اوس پھ څٻر بھ د سرغړونې پھ صورت کې مجازات  سرغزونې او د ادیانوسپکاوي بھ

.شي 	
کال وروستھ  تړون لھ الس لیک څخھ یو ن باید لھ سره بیا کتنھ وشي، نوې اساسي قانون بھ د ديپھ اساسی قانو .11
ن مواد او نور ھغھ کیدو لپاره ټول اړی فغان ولس تھ د تصویب لپاره وړاندې شي. پھ بیا کتنھ کې باید د تړون د پليا

ډلو او خوځښتونو لھ لوری یی پھ ګډه سپارښتنھ  احتمالي توګھ د افغانستان د سیاسيچې پھ  مواد شتون ولري
افغان حکومت او طالبانو لھ لوري نور ځانګړي ي ي د اوسنش ېکولکیږي. ټاکل شوی اداره ( لویھ جرګھ) 

وړاندیزونھ تصویب او یا رد کړي. 	
مذھبي او سیاسي باورونو څخھ پھ ازاد ډول د ټولو افغانانو  د جنس، نژاد ،پھ ھر حالت پھ اساسي قانون کې باید  .12

ا کړي، (قانوني) اقتصادي پید ېټینګار وشي، څو خلک د ډٻرې لوړې کچې پوھنیز سیستم تھ السرس وقوپر حق
کیت اړونده یو د شخصي مل، اخٻستلو د رایھ ورکولو او رایېفعالیتونو تھ وده ورکړي، ټولو دولتي منصبونو تھ 

ولري.  او روغتیایې خدمتونو تھ یو شان السرسې زٻرموشان حقونھ او ھمدا راز عدالت، طبیعي  	
د مدیریت او د چاپٻلایر او کلتور  زٻرموودې، د طبیعي  دواړه لوري موافقھ کوي چې افغانستان بھ د اقتصادي .13

ډول لھ  و ھیوادونو پھ ځانګړيلھ نور ۍنړ بھ د. افغانستان وایېه نړیوالې ھمکارۍ تھ ښھ راغالست ساتنې لپار
د ھغو بھرنیانو شتون تھ بھ ښھ راغالست وویل . اړیکي ولري اونډیانو سره دوستانھ او د ھمکارۍګ نږدې او لرې

ې د افغانستان پھ بیاجوړونھ او پرمختګ کې مرستھ کوي. شي چ 	
او د نورو روغتیا  پورټ، تعلیم ،تھ د ټرانس ټولو اتباعوچی پھ کې  برابر کړې شي داسی شرایط باید تھ افغانستان .14

.کار د نړیوالې ټولنې پھ مرستھ شونې دېالبتھ دا  ،اسنتیاوې برابرې کړې شيپھ شمول  نوتوخدم 	
شي. د بیا یو ځاې کٻدنې پھ  او پخالینې یوه پروسھ باید تعریف کٻدنې د بیا یو ځاې جنګیالیو حریکت د طالبانو د .15

د پخوانیو  پھ خپلھ خوښھ ږ پھ ځانګړي ډول لھ وسلوالو ځواکونو او ملي او والیتي پولیسو سرهیادولو سره، مو
ې تھ رجوع کوو. کٻدن جنګیالیو یو ځاې 	

باید وشي.   پٻر او پلور مخنیوې ، توکو د کرنې د ناقانونھ نشھ یې .16 	
ملي او والیتي کچو)  دواړو عمومي ټولټاکنې (پھ 3یو مناسب وخت کېپھ  بھ څخھ وروستھ د تړون لھ السلیک .17

پھ بشپړه توګھ  ترسره شي. د ټولټاکنو د پروسې مناسبھ څارنھ باید وشي. لھ ټولټاکنو څخھ وروستھ بھ د ھٻواد اداره
شوې  بھ پھ اساسي قانون کې د ټاکل ګوند یا د ګوندونو ایتالف وسپارل شي. ګټونکې تھ نوي ټاکل شوي حکومت

مودې لپاره د ھٻواد چارې اداره کړي. 	
انتخاب شوو او بې د ھٻواد قوانین باید د شریعت لھ احکامو سره برابر وي. د دغھ اصل د پلي کولو لپاره بھ د  .18

. د یوې ادارې پنځول اړین ويعلماوو پرې  	
ولري تر  فرصت اشونتیا ھم باید پھ پام کې ونیول شي، چې ممکن خلک د رت د غیر مرکزي کولو د پروسېد قد  .19

قوانینو د تصویبولو  څو منتخب والیان او والیتی شوراګانې وټاکي او ھغوئ د ملي قوانینو مطابق د والیتي
صالحیت ولري.  

 
چې پھ مادو د درناوي لپاره راوغوښتل شي  کلھ چې تړون نھایي شي، ھغھ ټول ھٻوادونھ بھ د دغھ تړون د

کٻدو لپاره بھ د ښھ نیت لھ مخې او تر خپلھ وسھ  لري او د دغھ تړون د بریالي پلې افغانستان کې ځانګړې عالقھ
ھمکاري وکړي.  	

*				*					*	

																																																								
نګھ چې د ادارې لوژیستیکي محدودویتونھ ورتھ اړتیا ولري. یا زیاتھ موده څ3 	


