
 

 همقدم

توافقنامههصلحههیالمحههاتلافومههتلافواحزهه اتل لاهه  لل

اسالمیلگیبدینلافم حارلدرلر زلا للمهرلدرلکابللبهصلل

حامصلبهالاضهورلحماینهدگاحیلازلللللامضالرسحد.لاینلموافقت

ازلجمیصلسهحداامدلگحالحهیلللسویلافومتلافواحز ات،ل

ریحسل لمولهویلطااالرامهاتلسهیحم،لمنها تلیهورایلللللل

طالیلحیال لمحمدانحفلاتمرلمشها رلامنحهتلمیهیل لللل

همچنههحنلحماینههدگاحیلازلسههویلاهه  لاسههالمیل لبههال

اضورلمحمدامحنلکریملریهحسل لیحهربلبهحهرلطضهوللللل

کنندهلایهنلاه  ،لبهصلامضهالرسهحدلکهصللللللللهحابلمذاکره

رهبهریل لاطضهایللل«لصوتبالط بل لم»زمحنصلبازگشتل

زمهاتلبهالامضهایلللللسازد.لههمللا  لاسالمیلرالفراهملمی

اینلموافق نامص،لیکلاطالمحصلمش رکلازلسویلد لطرفل

حح لمن شرلیدلکصلبهرلاسهاآل،ت،لمقهررلیهدلتهالایهنللللللل

ز دیل لپسلازلامضالتوسطلایرفلللحامصلحیالبصلموافقت

ینیل لگیبدینلافم حارلرهبرلا  لاسالمی،لبهصلاجهراللل

 در،ید.لل

ل6درل اقعلپسلازلچندلسهاللمهذاکرابلپنههاحیل لللل

مههاهلمههذاکرابلطینههی،لحههیالمحههاتلافومههتل لاهه  ل

اسالمیلافواحز اتلحههاییلیهدل لاطهالملحمهادینل،تلدرللللل

ایلازلسویلافومتلبصللر زلجهاحیلحیا،لبصلمثابصلهدیص

یودلکهصلوهودلرالبهصلطنهواتللللللمردملاینلکشورلتیقیلمی

سازد.لبرللنرفیلمی، رلحیالبرایل،یندهلافواحز اتلملپحام

اساآلاینلتوافقنامصلد لت،لبصل،قایلافم حهارل لدیرهرللل

دههدل لللاطضایلرهبریلاینلا  لمصوححتلقضاییلمهیل

ازلفهرسهتلسهحاهللللهمچنحنلحزبتلبصلاهذفلحهامل،حههاللل

لم نهدلیدهلاست.سازماتلمیللم حدل

مهادهلتهد ینلللل۲۵اینلتوافقنامهصلدرلسهصلفصهلل لللل

رابهرلاه  لللاست.لتنههدابلد لهتلافواحزه اتلدرلبللللیده

مهادهلماهرشلیهدهل لتنههدابلاه  للللللل۱۲اسالمی،لدرل

اسالمیلدرلبرابرلافومتلافواحز ات،لتنهالبصلسهصلمهادهللل

والحصلیدهلاسهت.لههرلچنهدلکهصلاطالطهابلج یهیل للللللل

لبحش ریلازلاینلتوافقنامصلمن شرلحشدهلاست.ل

کویدلتالتبنابلاینلموافق نامهصلللگ ارشلااضرلمی

تلافواحز اتل لحزبتل،تلبالچالشلهایلپحشلر یلد ل

لرالموردلکا  شلقرارلدهد:

 تأثیرت احتمالی توافقنامه صلح با حکمتیار

ل۱۹۹۰للدرلااللااضر،لبروالفلپنجلساللحخزتلدههصل

محالدیلکهصلافم حهارلبهصلطنهواتلاپوزیزهحوتلاحهییللللللل

الهدینلربهاحیلاقهداملللللحظامیلد لهتلبهصلرهبهریلبرههاتلللل
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کههرد،لتههواتلتقههابییل لاههوزهلحاههو ل لفنالحههتلللللمههی

اتلهوادارلگیبدینلافم حهارلبزهحارلمحهد دللللحظامحللیبص

استل لاینلجایراهلرالطالباتلبهصلوهودلاو صهاالدادهلللل

ازلایهنلر ،لپحوسه نلافم حهارلبهصلر حهدلحهیا،للللللل. است

تواحدلتاثحرلیررفیلبهرلثبهابل لامنحهتلافواحزه اتللللللحمی

لبرجایلبرذارد.

تواحهدلبهصللللامالازلحظرلسحاسهی،لپحامهدهاییلرالمهیللل

اح  ایلبحش رلطالباتلهملازللهمراهلدای صلبایدلازلجمیص

حظرلقومیل لهملازلحظهرلمشهر طحتلمهذهبی.لزیهرالبهالللللل

برقراریلحیالمحهاتلافومهتل لافم حهار،لبهصلطنهواتلللللل

مهذهبیلافواحزه اتلللل-ترینلرهبراتلسن یلیفیلازلقدمی

گرایاحهصل لضهدللللهایللقهومللگحریلکصلدرلاینلا اورلموضع

یلههالله ارهلحح لاتخا لکردهلبود،لتوافقلیدهلتالدرگحری

یود؛لهمحنلامهر،لتهدا مللللحظامیلمحاتل،حهالکنارلگذاردهل

تهرینلاپوزیزهحوتللللمبارزهلبرایلطالبات،لبصلطنواتلقهویل

د لت،لکصلمبنایلمبارزاتیلوودلرالبرلاسهاآلف واههایللل

احهد،لحزهبتلبهصلللللدینیل لتمایالبلقومیلاس وارلسهاو صل

 یود.لسابقلدیوارترلمی

دلتواحهللتأثحرلسحاسیلدیرریلکصلاینلتوافقنامصلمهیل

بصلهمراهلدای صلباید،لاینلاسهتلکهصلبهالحههاییلیهدتلللللل

حههیالبههالافم حههارل ل ر دل یلبههصلطرحههصلسحاسههیلللل

افواحز ات،لفشهارلسحاسهیلبهرلد لهت،لحایهیلازل جهودللللللل

س ح لبودتل لححه لطهدملبروهورداریلازلللللاتهامابلپش وت

 یابد.لمشر طحتلدینیل،ت،لکاهشلمی

احنقههادلحههیالمحههاتلافم حههارل لازلسههویلدیرههر،ل

تواحدلطالباتلمزه قللببخشهیلازلطالبهاتلللللی،لمافومت

کصلبصلکشهورهال لحهادههایلامنح هیلوهارجیل ابزه صلللللل

ححز ند(لرالبصلپحرحریلمذاکرابلحیالبالد لتلتریحه لل

 حماید.لل

پحامدلسحاسیلدیرریلکصلازلتوافقلحیالافومهتلل

تواتلاح ظارلدایت،لتضنحفلل ادبلمییلبالافم حارلمی

رلحظاملسحاسهیلل لبصلاایحصلراحدهلیدتلطرفداراتلتوحح

باید.لزیرال ر دلافم حارلبصللافواحز اتلبصلفدرالحزملمی

طرحصلسحاسیلافواحز ات،لازلیکلسولتقویهتلموقنحهتللل

د لتلرالبهصلهمهراهلوواههدلدایهتل لازلسهویلدیرهر،للللللل

رقابتلمحاتلافم حارل لاامحاتلفدرالحزهملبهصلحهوربلللل

 لللل.تریلپحرحریلوواهدلیدلجدی

لسهاو ارللدرلاسهالمیللاه  لل ر دلایهن،للبهرللطال ه

لدایهت.للوواههدللپیلدرلرالجدیلسحاسیلتحوللقدرب،

لسحاسهیللااه ا للتأثحرگذارترینلازلیفیلاسالمی،لا  

لا  لهرلازلبحشلا  لاینلاطضایلاست.لافواحز اتلدر

ل فهادارللا  لرهبریل لساو ارلبصلحزبتلدیررلسحاسی

لسهاو نللم حهدلل لبازسهازیللتواتلامر،لهمحنلاحد.لماحده

ل لدادهلافه ایشللرال  اهللایهنللیدهلمنشن لهایلیاوص

لمههمللبهازیرراتللازلیفیلبصلتالساوتلوواهدلقادرلرال،ت

لللیود.لتبدیللداویی

لمحهاتللکهصللههاییللتنشل جودلبالدیرر،لسویلازلاما

لاسهالمیللا  ل ر دلدارد،ل جودلطبداهلللطبداهللل لینی

لاا مهالللافم حهار،للوهود،للکاری ماتحکلرهبرلاضورلبا

لبهصللرالربقدلکز لسرلبرلسحاسیلهایلرقابتلگز رش

ل لجهدیللمخالاحنلازلکصلاسالمیلجمنحتلا  لبال یژه

 لححه لبهالکهرزی،لبهصللللللاستلبودهلاسالمیلا  لقدیمی

لداد.لوواههدللافه ایشللرالطنواتلیکلسحاس مدارلم ناذ،

لاو الفهابللکار،مهدلل لحهححاللمهدیریتللبهاللکصلچندلهر

لتهاللتهواتللمهیللقومی،ل لسحاسیلمخ یفلهایلگر هلمحات

لاست.کلهالحرراحیلازلزیادیلاد

لدرلکهصللحهیاللتوافقنامهصللایهنللدیررلسحاسیلپحامد

لالمیییلبحنل جهصلکز لیابد،لمیلحمودلالمیییلبحنلطرحص

لاسهتللبهارللا لحنلبرایلزیرالاست؛لافواحز اتلد لتلبرای

لبهصللموفهقللطالبهات،للسقوطلازلپسلافواحز اتلد لتلکص

لاست.لیدهلوودلمخالفلمزیالهایلگر هلبالحیالاحنقاد

لههایللتالشلازلیکلهحچلتاکنوت،لصکلاستلاالیلدرلاین
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لجهههتلدرلگذیهه ص،لسههالهایلطههیلافواحزهه اتلد لههت

لبهصللمنه جللیوریهی،للهایلگر هلبالحیال لتوافقلاصول

 .لبودلحشدهلمایو لایلح حجص

طال هلبرلاین،لبهرایلتوافهقلبهالافم حهار،لتبنهابلللللل

تهواتلبهصلافه ایشلللللمنایلحح لم صورلهزتلازلجمیصلمی

هلحمود.لچصلاینفهصللهالدرلدر تلا  لاسالمیلایارلتنش

ریحسلا  لاسهالمیلیهاوصلللتواتلبصلاظهارابلاوحرللمی

،لطبدالهادیلاریندیوال،لمبنیلبرلضهر ربلل"اریندیوال"

برگ اریلاح خابهابلدر تلا بهیلبهرایلاح خها لرهبهرلللللل

پزهرللکصل اکنشللجدیدلبرایلا  لاسالمیلایارهلحمود

افم حار،لابح لالراماتلرالحح لدرلپیلدایتل لمن قدل

استلکصلکزهیلیهارایلا هیلکاحدیدیهدتلدرلمقابهللللللل

الب صلیهایاتلتوجهصلاسهتلکهصلایهنلللللللافم حارلرالحدارد.

د لسهاللپهحش،لللگردد؛للاو الفاب،لبصلپحشلازلاینلبازمی

هم ماتلبالگشایشلدف رلاه  لاسهالمیلافم حهارلدرلللل

ینلدف رلبهالاه  لللکابل،لاریندیوال،لوواهاتلگشایشلا

لجدیدیلبج لا  لاسالمیلیدهلبود.

توافق صلح و معضالت پییش روی حکومیت   

 وحدت ملی

یفههیلازلمنضههالبلپههحشلر یلد لههتلافواحزهه ات،لل-۱

بایهد.لزیهرالاه  لللللمزئیصلمشر طحتلتوافقلحهیالمهیلل

اسالمیلگیبدینلافم حار،لیفهیلازلطهرفحنلدرگحهرلدرلللل

یمزیلاستلکصلبهالامیهصلللل۷۰هایلووححنلدهصللجنگ

باراتلپای خهت،لکابهل،للللالمراک لیحرحظامیل لبویژهلگیولصب

مزئوللکش ارلتندادلزیادیلازلافرادلیحرحظهامیلاسهت.للل

درل اقعلاینلا  ،لسابقصلجنهگل لدرگحهریلبهالتمهامللللل

احههد،لازللههاییلکهصلدرلافواحزهه اتلاهاکملبهودهلللللافومهتل

جمههورلللافومتلمحمدلدا  دوهات،لحخزه حنلریهحسللل

ا  لدموکراتحهکللافواحز اتلتالافومتلسوسحالحز یل

الهدینلربهاحی،للللویق،لد لتلمجاهدینلبصلرهبریلبرههاتل

افومههتلطالبههاتل لحهای هها لد لههتلاامههدلکههرزیلرالدرل

لکارحامصلوودلدارد.

بال جودلطذروواهیلیفیلازلرهبراتلاینلاه  لازلل

مردملبصلسب لوزهارابلم حمهللیهدهلازلسهویلایهنلللللل

گر ه،لامالابهاملمهمیلدرل هنلبزحاریلازلمهردملایجهادللل

کههاراتلجنرههیلکههصللکههصلبههصلچههصلدلحههللجنایههتلیههده

دس احشاتلبصلوهوتلهه اراتلحاهرلازلمهردملیحرحظهامیلللللل

احهد.للل،لودهلاست،لموفقلبصلکز لمصوححتلقضاییلیهدهل

درل اقعلبالایهنلتوافقنامهصلحهیا،لمشهر طحتلدسه راهلللللل

لقضاییلکشورلبصلطورلجدیلزیرلسواللرف صلاست.لل

المییهیلبهصلایهنلتوافقنامهص،للللللهایلبحنلالب صل اکنش

هایلم ندد،لازللگوحصلبودهلاستل لطحایلازل اکنشلطحف

محفههوملسههازیل،تلتوسههطلدیههدباتلاقههو لبشههر،لتههال

امایتل لتشویقلکشورهاییلمثهلل،مریفها،لاحریهحسل لللل

لایراتلرالبصلهمراهلدای صلاست.

درلهمحنلراس ا،لححفیزوت،لفرماحدهلححر هایلحهاتولل

درلافواحز ات،ل،تلرالاقداملمثب هیلتیقهیلحمهودهلاسهت:للللل

یودلیکلگر هیلکصلبحش رلدرلوهار لللرالموج لمیزی"

افواحز اتلمز قرلاست،لبالد لتلبصلتوافقلحیالبرسدل ل

لدراهالیللایهنلل".یودلدرلداوللجامنصلافواحز اتلادیامل

لریهحسللد ملمنا تلداحش،لسر رل،قایلگا صلبصلکصلاست

لتر ریز یلگر هل۱۰لازلبحشلااضر،لااللدرلجمهوری،

لکشههورلایههنلبههصل اتافواحزههلمرزهههایلازلوههار لازلکههص

لهز ند.لد لتلطیحصلمبارزهلااللدرلاحد،لیدهلفرس اده

منضللبندیللپحشلر یلافومت،لاتماملموطدل-۲

سالصلتوافقنامصلتشفحللافومتل اهدبلمیهیلللل۲زماحیل

محاتلایرفلینهیل لطبهداهلللطبهداهلللاسهت.لدرل اقهع،لللللل

امضایلطینیلتوافقنامصلحیالمحاتلافومتلافواحزه اتلل

کننههدهلتوافقنامههصللحههار،لتهداطیل لاه  لاسههالمیلافم ل

اسهتلکهصلللل۲۰۱٤تشفحللد لتل ادبلمییلدرلسهاللل

حویههدبخشلد راحههیلازلثبههابل ل،رامههشلرالپههحشلر یلل
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سال،لامحدهالل۲افواحز اتلبودلامالکنوتلپسلازلگذیتل

تالادلزیادیلازلمحاتلرف صلاست؛لهحچلیکلازلیهرایطل لل

تنهدابلاجراییلحشدهلاستل لمهم رینلموضهوطیلکهصللل

قوقیلد لتل ادبلمییلرالبالچالشیلجهدیللازللحاظلا

دههد،للل لدرلتضادلبالقاحوتلاساسیلاینلکشهورلقهرارلمهیللل

طدملطمییلیدتلتدابحرلقهاحوحیلسهازیلحقهشلریاسهتللللل

اجراییلفنییلبصلمقهاملحخزهتل زیهریل لتوححهرلحظهاملللللل

 ریاس یلاست.

هها،لللطال هلبرلاین،لبال،یازلفصللجنرهیلتر ریزهتلل

وامهتلبحشه ریلللیرایطلامنح یلدرلافواحز اتلر لبهصل ل

جویهاتلازلمهاهلئ یهنلتهالللللل لامالبلس ح هلگذاردهلاست

؛لبهصلححهویلکهصللللدرحدلاف ایشلیاف صلاستل۲۸جوالی،ل

 الیههتلافواحزهه اتلدسهه خوشلحهها،رامیلاسههتل لللل۱۸

درحدلازلواکلاینلکشهورلکن هرللللل6۵افومتلتنهالبرل

تنههالدرلچنهدلمهاه،لللللدارد؛لاینلبداتلمنناستلکصلد لت

لدادهلاست.لیهرلرالازلدستلل۱۹کن رلل

بنابراینلاینفصلد لتل ادبلمییلکصلوهودلدچهارللل

بحراتلمشر طحتلاست،لچروحصلب واحدلاینلتوافقنامهصلرالل

مشر طحتلبخشدل لاجراییلحمایدلوودلپرسهشلمهمهیللل

لاست.ل

اا مااللبصلهمحنلدلحللتوافهقلمحهاتلافومهتل لللل

ا  لافم حار،لبال جودلاینفصلمدتیلاستلااحللیدهل

،لتاکنوتلاجراییلحشهدهلبهود؛لدرلللهاییلامالبنالبرلمخالات

همحنلراس ا،لطبداهللل لاامحاحش،لپحشلازلرسهحدتلبهصللل

االجللپایاتلسپ امبر،لوواسه ارلکزه لام حهازابلللللضر 

ههایلللهایلمالیل لسهملبحش رلدرل زاربلسحاسی،لمشو 

احد.لممفنلاسهتلللزحیلبالایرفلینیلبودهلکیحدیل لچاحص

ایلاینلتوافقلهالدرل،یندهلحح لبرلر حدلاجرلاینلچاحصلزحی

لتاثحرابلمنایلبرذارد.ل

ر یلد لههتلافواحزهه ات،للچههالشلدیرههرلپههحشل-3

کنفرانس پیش روی آتی در بروکسل است. ایی   

کنفرانس از جهت تضمی  تداوم اعطای کمک به 

.لازلدولت افغانستان، برای ای  کشور حیاتی است

سویلدیرر،لاامحهاتلوهارجیلافواحزه ات،لیهر طیلازللللل

راریلحهیالازلطریهقلگا رهولبهالللللجمیصلتالشلبرایلبرق

ههایلوهودللللهایلمبارزلمخالفلرالبرایلتدا ملکمکلگر ه

احد.للذالاصهوللتوافهقلحهیالللللبصلافواحز اتلمارشلکرده

تواحهدلدرلللمحاتلد لتل لا  لاسهالمیلافم حهار،لمهیللل

المیییل،تل لاقدامیلدرلجههتلطمهلللللاف ایشل جهصلبحن

لاشلمثمرلثمرلباید.لللبصلتنهداتشلبصلاامحاتلوارجی

اتحادیصلار پالبرلاسهاآلیهکلطهرشللللطال هلبرلاین،ل

مخاحاحصلازلافواحزه اتلوواسه صلاسهتلتهالبهالبازگشهتللللللل

ه ارلپناهجویلافواتلکصلبهصلاتحادیهصلار پهاللللل۸۰اداقلل

احد،لموافقتلکندل لدرلیحرلایهنلحهورب،للللمهاجربلکرده

هایلکشورهایلار پاییلمواجهصلوواههدللللبالکاهشلکمک

لید.

اقدام بعیدی دولیت در راسیتای کنفیرانس     

ای ده  توسعه  برداری از یک برنامه بروکسل، پرده

کهصلللاست "میثاق شهروندی"ساله، تحت عنوان 

ل.اینلبرحامصلجایر ینلبرحامصلهمبز ریلمییلوواهدلید

ایللبرحامصلهمبز ریلمیهی،لیهکلبرحامهصلمههملتوسهنصللللل

،لبهصلمنظهورلللل۲۰۰3د لتلافواحز اتلبودلکهصلازلسهالللل

یدل لتوسنصلمناطقلمخ یفلکشورل لدرلقاله لتنهدادلللر

ایل،یهازلیهدهلبهود.لایهرفللللللهایلتوسنصلزیادیلازلپر ئه

ینی،لدرلمراسملر حماییلازلاینلبرحامصلمیی،لایهنلطهرشللل

المییهیلدرلکناهراحسللللهایلبحنلرالدرلجهتلجی لکمک

بر کزلل لمبارزهلبالفقرل لحاامنی،لبزحارلاهای لاهمحهتللل

لتیقیلحمود.ل

 بندی  جمع

حهیالمحهاتلافومهتلللللحامهصللبد تلیک،لامضایلموافقت

افواحزههه اتل لاههه  لاسهههالمیلافم حهههار،لطیحهههریمل



 توافقنامه صلح و مشکالت پیش روی حکومت افغانستانللللل۵

 

هایلمثبتل لمنایلفرا ات،لافومتللبراحرحخ نل اکنش

 ادبلمییلرالدرلموضعلبرتریلدرلقبهاللطالبهاتلقهرارلللل

دهدل لازلسهویلدیرهر،لگهاملمثب هیلدرلجههتلجیه للللللل

حهیالللالمیییلدرلجهتلتالشلبرایلبرقهراریللاط مادلبحن

بایههدلامههالدرلطههحنلاههال،للدرلداوههللایههنلکشههورلمههی

هاییلرالحح لبصل جودل، ردهلاست؛لازلجمیصلاینفصللحرراحی

هایلسحاسیلدرلحهحنصلداویهیللللاا ماللتنشل لرقابت

افواحز اتلبرلسرلکزه لام حهازابلسحاسهیلرالافه ایشللللل

هایلمنهادالبلسحاسهیلایهنلللللوواهدلدادل لبرلپحچحدگی

لکشورلوواهدلاف  د.لل

برلاین،لبالتوجصلبصلاینفصلا  لاسهالمیلدرللطال هل

ههایلللهایلاوحرلفاقدلمحبوبحتلداویهیل لامایهتلللسال

گز ردهلوهارجیلبهوده،لازلتهواتلطمیحهاتیلمحهد دیلللللل

ههایلتر ریزه یلدیرهرلازلللللحزبتلبصلبزهحاریلازلگهر هلل

جمیصلطالباتل لیبفصلاقاحیلبروهوردارلبهودهلاسهتل لللل

قلحیالهمحنلامر،لتأثحرابلامنح یلحاییلازلاصوللتواف

سهازدلامهالازللللبالاینلاه  لرالد رلازل ههنلم بهادرلمهیلللل

تواحدلححنصلتحوالبلسحاسیلداوییللجهتلسحاسی،لمی

لکشورلرالم أثرلسازد.لل

طال هلبرلاینلمشفالب،لمزئیصل،یندهلمشر طحتل ل

ایلازللثبابلسحاسیلافومتل ادبلمیهیلححه لدرلهالهصللل

ابهاملقرارلدارد.لیایدلیفیلازلدالیللطدملور  لینیلازل

کشورلبصلسب لیرکتلدرلاجهالآلسهراتلدرلسهازماتلللل

میللرالحح لب واتلدرلقال لحرراحیلازلیرایطلسحاسهیلدرلل

داوللاینلکشورلتیقیلحمود.ل،حچصلکصلمشهخ لاسهت،للل

اینفصلاگرلبصلز دیلتوافقیلطمییل لموثرلمحهاتلایهرفللل

ینیل لطبداهلللطبداهلللااحللحشهود،لسهقوطلد لهتل لللل

رسهد؛لللحظهرلحمهیلللتفصلیدتلکشورلد رلازلدههنلبهصلللتفص

واههریلکههصلبزههحاریلازلتحیحیرههراتلبههرل،تلحههحصلللل

لاحد.لللگذارده

بههالتوجههصلبههصل ابزهه ریلگزهه ردهلافواحزهه اتلبههصل

ههایلوهارجیلبهرایلللللهایلوارجی،لتدا ملکمهکللکمک

احابلافومتلافواحزه اتلاحهاتیلاسهتل لبهرلهمهحنلللللل

المیییلاینلکشهورلبهصلتهدا ملللللاساآ،لاقناعلاامحاتلبحن

بهرایلد لهتلافواحزه اتللللهایشات،لضر رتیلجدیللکمک

مهرلل۱٤ لل۱3استلکصلدرلکناراحسلبر کزللدرلتاریخل

اک بر(،لتضمحنلیالردلوواهدلیهد؛لد لهتلایهنللللل۵ لل٤ب

موردلاقداملدرلجهتلجیه للل3۰کشورلم نهدلبالاجرایل

هالیدهلبودلکصلمدطیلطمللبصلد لسومل،حهاللاینلامایت

باید؛لامضهایلتوافقنامهصلحهیالبهالاه  لاسهالمیللللللللمی

حح لیفیلازلهمحنلدسهتلاقهدامابلافومهتللللافم حارل

یودلتالتنهدلد لهتلبهصلبرقهراریللللل ادبلمییلتیقیلمی

لنلکشورلرالبصلاثبابلبرساحد.حیال لثبابلدرلای


