
 یخطلر اشتراکچی 

 دهنقطه  تاریخی بیر نهی   افغانستان سونگ همکارلیکدن تاریخی ییللیک ۲۰ گیسیده اورته خلقی افغانستان و اروپا امریکا، 

  دفاعی و امنیتی واونینگ حکومتی افغانستان اتفاقداشلری گیتشکیالتیده  ناتو اونینگ و ایالتلری قوشمه امریکا. توریبدی

 .قیلدی اعالن کیتیشینی چیقیب آلیب کوچلرینی اوز افغانستاندن بیریب، وعده قوتلشگه -قوللب دایمی کوچلرینی

 دن بولیشی نیمه کونلر  کیلگوسی افغان  میلیونلب.  دیاوزگرتیره توبدن حرکتینی ایزلش تینچلیکنی دایمی افغانستانده قرار اوشبو

 .دیقورقیشه 

 نا یولی نیش ایلگریله  اما ایتماقده دوام و  باشلندی لر مذاکره ارا افغانلر سونگ شوولردن توقنه -اوروش ییللیک اون نیچه

 :بولگن آستیده لرخوفنرسه کوپ. قالماقده انیقلیگیچه

 یوتوقلر  ایریشیلگن بیلن قیینچیلیکلر کته تیشده اورنه تیزیمنی دموکراتیک چوکاتیده قانون

 حقوقلری، ایتیش اشتراک حیاتیده وجماعت  اوقیش ایشلش، عیاللر-

 جگی،کیله نینگ یاشلری افغانستان یاتگناینتیله  تیکلشگه مملکتلنی بولگن ویران یمه  قره امکانیتلرگه -شرایط قیین  -

 .قیلماقده تهدید بیلن بولیشی فعال نینگترماقلری  ترورچیلیک ینگی بو سیزلیک، امنیت تشقریده اوندن و دهمنطقه  افغانستان، -

  حسابله دیب کیلدی، وقتی ایتیش افاده صداقتنی مدتلی اوزاق  و بیردملیک گه خلقی  افغانستانی حاضر بیز باسقیچده، مهم اوشبو 

 لرگروه  ترورچیلیک ییتکزیشی، ضرر یوتوقلرگه ایریشیلگن او بولیب، کته خوفی قیتیش اوروشگه ایچکی حالده، عکس. یمیز

ی انقراض ترقلگن کینگ و آچیشی یول گه فعالیتی  ته دی یره پناه باش و بشر

.  

  و امریکا افغانستان، دوامیده آی سککیز آخرگی سی جمغرمه برادرلر راکفلر و کینگشی اتالنتیک لرمذاکره استرتژیک

 تیش یره شلرنی قره استراتژیک مدتلی اوزاق بوییچه برقرارلیک گیافغانستانده روشده برابر قدریتلریگه و منفعتلری اروپانینگ

 .دیلرباره آلیب ایش اوستیده

 حقیقتلرنی گروه اوشبو آلگن ایچیگه اوز لرنی تحلیلچی و عالملر منصبدارلر، حربی دیپلوماتلر افغانستاندن و امریکا اروپا،

 .قیلدی مراجعت بیزگه حالده  گنانگله  چوقور

  بولگن ضرور چونوا آشیریش عملگه جگینی کیله مدتلی اوزاق نینگافغانستان فراوان تاتوو و تینچ دموکراتیک، بیرلشگن، بیز

  اوچون دستکلش شلرنی قره اوشبو و چیقدیک کوریب سینی دایره دیپلوماتیک سیزلیک امنیت اساسلنگن اوزگروچیلرگه و شرطلر

 .بیردیک لرتوصیه 

  تورلیچه توغریسیده ماهیتی قرارلرنینگ قیلینگن قبول تامانیدن ناتو و ایالتلری قوشمه امریکا لریاشتراکچی مالقات استراتژیک 

 تولیق گه توگتمسلیگی نی"اوروش دایمی"  اوچون منطقه  یاکی افغانلر کیتیش چیقیب اولر لرده،بولسه  ایگه فکرلرگه -ش قره

  تامینلشگه شنی قره مدتی اوزاق توغریسیده کلیکشری سیده اورته اروپا و امریکا افغانستان، بیز اوچون شونینگ. دیلر قوشیله

 .تقدیم ایته می  ز

. ایگه لرگه واسطه اقتصادی و سیاسی مالیوی، دیپلوماتلیک، کینگ همهلی  اتفاقچیلری اروپالیک واونینگ ایالتلری قوشمه امریکا

  و سیاسی احتمالی نینگکیتیش  چیقیب حربی صفتیده قسمی بیر نینگ سی ریجه مستحکملش وبرقرارلیکنی تینچلیک افغانستانده

زعاقبتلر امنیتی  .دیر ضرور بیلن تیزلیک سی مجموعه تدبیرلر -چاره موافقلشتیریلگن بوییچه یتیریش کمه ین 

 کوچلرنی اوشبو بیز. دیر راق مهم هم دن هرقچانگی ایندی قوتلش -قوللب کوچلرینی امنیتی  و دفاعی ملی افغانستان دن بیرینچی

  تیارله اوچون آلیش آلدینی ترورچیلیکنی و قیلیش حمایه لرینیچیگره مملکت قیلیش، حمایه اهالینی تامینلش، نیترتیب  و قانون

 ک. کیره شیمیز باشله لشتیریشنی ریجه بیلن شریکلریمیز افغان بیلن زودلیک اوچون شیمیز

 

 



  بیر بیلن تهدیدلر کوپلب  کوچلری امنیتی و دفاعی ملی افغانستان یتیررایکن، کوچه هجوملرینی اوز لرگروه ترورچی و طالبان

  دفاعی و کوچلری گنبولمه سیاسی نینگافغانستان یاردملر مالیوی و امنیتی. دیلرشه  کوره بیلن روحکوترینگی  بلند ده جبهه نیچه

  و قالیش سقلب نیامنیت  برابر حقلریگه  انسان و قالیشی بولیب واسطه اوچون بیرلیک ملی متخصصلری گیسیده ساحه امنیت و

 قرشی ترورچیلیککه کوچلری وامنیتی دفاعی افغانستان .دیر مهم  جوده اوچون بولیشی ایگه گه امکانیتی قیلیش حمایه مملکتنی

ه ک ز کی  ز آلیش اوچون وضعیت سقله نیشر ز آلدین  یکلریمی  ز دیر و تهدیدلرن  نینگ شر  .کوره شده بی  

  و   باشقروو  دموکراتیک  حقلری،  انسان   عدالت،   امنیت،  شوو  یانده   چهینگی   شریکلیککه  مدتلی  اوزاق  بیلن  افغانستان   دن،ایکینچی 

 حکومتی   افغانستان  تدبیرلر  -چاره  مدتلی  قیسقه.  اساسلنگن  منفعتلرگه  عامه  و  حکومت  ارا  اوز  اوچون  تامینلش  برقرارلیکنی  حیاتی

 نینگ افغانستان.  ککیره  قوتلشی  -قوللب  قابلیتینی  تیشکورسه   خذمتلرینی  عدالت  و  باشقریش  قیلیش،  حمایه  وطنداشلرینی  اوز  نینگ

 سوریشی  حکم  قانون  ایریشیش،  برقرارلیککه  آلیش،  آلدینی  وانلیکنی  زوره  قوتلش  -قوللب  یتیریشینی  کوچه   لرینی  اداره  اساسی

 . دیر مهم جوده اوچون تامینلش نیشنی رواجله وبرقرار

  یمنطقو هم جمعیت اراخلق و یداشلراتفاق امریکا قوشمه ایالتلری واونینگ بیلن چیقریلیشی شینلرنیوق افغانستاندن اوچینچیدن،

 یوقاری اوچون تیشای اشتراک فعال لردهمذاکره طالبانگه. کرهکی آشیریشی برابر یکایک حرکتلرینی دیپلوماتیک گیدهدرجه 

یش باسیمنی   شریکلر اراخلق باشقه  وروپا ا امریکا،. ضرور جریان دیپلوماتیک یمنطقو گیدهدرجه  یوقاری برقرار اوچون کیلتی 

 لنیشیفایده امکانیتلردن برچه  اوچون تکزیشوا باسیم مملکتلرگه گیدهمنطقه  اوچون قّوتلش-للبقو تینچلیکنی برقرار افغانستانده

 باشقه مملکتلر جمله دن. اېگه  گهقابلیتی  اۉتکزیش تأثیر قتیق تورگنده طالبلر ، پاکستان خصوصا   مملکتلر، گیدهمنطقه . کرهکی

ز ممکن  .چی  ز و روسیه هم  مهم رول اوینه شر

زا اسالم طالبان نینگافغانستان اشتراکچیلر ییغیلیشیده" ترویکای یتیریلگننگه کی" اۉتگن بۉلیب دهمسکو یقینده  تیکلشگهمارت ن 

 یشگندیزبیلدیر اېکنلیکلرینی قرشی

. 

  بولگن قربانلری اوروش گی افغانستانده بیز. ک کیره بولیشی وظیفه استوار اساسی تامینلش کیسیننی آتش عمومی تورتینچیدن، 

 جریانی تینچلیک ایندی افغانستانلیکلر. کوردیک طلبینی کینگ و انیق بولگن تینچلیککه برقرار و عدالتلی نینگ اهالی و آدملر

  موفقیتنی. ک کیره نیشلری له فایده لردن واسطه آلگن ایچیگه اوز باسقیچیده توغری لرنینگمذاکره و سیلجیشلری آلدینگه بیلن

 لنتیریش آگاه وقتیده اوز اوچون آلیش آلدینی نینگ وانلیک زوره لی آرقه نظارت ارا خلق جریانی تینچلیک اوچون تامینلش

  قدر گه بیتیمی صلح تصدیقلنگن طالبلرنی تشکیالتی ملتلر بیرلشگن تشقری، بوندن. ک کیره بولیشی بیرگه بیلن تیزیملری

  یاتگن ایضاحله لیکنی قانونی ارا خلق طالبلر اگر. ک کیره چیقرمسلیگی دن رویخطی لری چاره جزا تشکیالتی ملتلر بیرلشگن

 .ک کیره قیلیشلرینی عمل یولیده منفعتلری ولرا لیآرقه  تیش توگه وانلیکلرنی زوره قرشی گه خلقی افغان بولسه،

 بیز. دیر فکر عمومی و انیق توغریسیده جگی کیله افغانستان بو نرسه دیگن یوقاله کوپینچه بحثلرده سیاسی  گی حقیده افغانستان

  توصیه اساسی نینگ مالقات استراتژیک گی صفتیده >سی خریطه یول توغریسیده ترقیاتی و امنیت باشقریش، افغانستاننی<

دیک لرینی  آشیریلیشی عملگه افغانستانده شیب بیرله بیز بلکی ایمس، صفتیده سی خریطه یولمنشور اوشبو. خالصه لشتی 

  .تیلگن یره اوچون

 نینگ وانلیک زوره و قیینچیلیک. میزبیله  یاتگنینی کوته تنالولر قیین بیزده چونکی میز، ایته تقدیم بیلن فروتنلیک حجتنی بو بیز

 ایریشیلگن زورغه لریده ساحه کوپلب نینگ حیاتی لرافغان و شی قوله حکومت فکریمیزچه، بیزنینگ. یدی کورینمه آخری

  امنیتی افغانستان و اروپا امریکا،.  دیقیله  تاثیر میزگه برچه  لرواقعه  یاتگن بیره یوز افغانستانده. ایمس مقرر یوقاتیش  یوتوقلرنی

یشیمز الزم افغانستانلیکلر همه کوپراق هم  دن قچانگی هر بیز ایندی. آستیده خوف قدریتلری و منفعتلری عمومی  .گه یاردم بی 

  حمایه قربانلیکلرنی برچه و قیلیب سینییخشی اینگ اوچون دنیا و افغانستان ،لیبآ آلدینی یامانلیکنینگ بیرلیکده شونینگدیک

 . ک کیره شیمیز ایشله اوچون قیلیش

 

 

 



 منشور  گیلردن تشقریده  قطعه گی سیده باره حکمرانلیگی و امنیت نیشی رواجله افغانستان

 مقدمهز 

 گی سیده اورته شریکلر استراتژیک و اتفاقچی دوستلیک، گی سیده اورته ایالتلری قوشمه امریکا و اروپا افغانستان، .۱

  یقین اوچون قدریتلریمیز خلقلریمیز و دولتلریمیز و منفعتلریمیز عمومی تصدیقلب، بار بیر ینه لیگینی مهم مناسبتلرنینگ

 آلیش؛ تن نی لیگی یخشی نینگ موافقلشتیریش و همکارلیک

 و دموکراتیک تینچلیک، ده منطقه و افغانستانده شریکلرنینگ و اتفاقداشلری ناتو و اروپالیکلر امریکالیکلر، ،افغانلر .۲

  و حرکتلرینی مهم شریکلرنینگ ارا خلق باشقه و یمیز قدرله حرکتلرینی سعی و قربانلیکلری گییولیده  تامینلش برقرارلیکنی

ز لیمی  ز لرنیمملکت ایتووچی یاردم کوپلب صادق قالگن گه جگی کیله ومملکت میز ایته اعتراف لیکلرینی فدایی  ؛  .خوش قرشر

 رواجلنتیریش؛ و قالیش سقلب یوتوقلرینی اقتصادی  و سیاسی اجتماعی ایریشگن خلقی افغانستان ایچیده ییل ۲۰ سونگگی۳

 و ایکنلیکلرینی اورینده بیرینچی ایریشیشده یوتوقلرگه بولگن  قیین ایریشیش اما کورگنلیکلرینی، جبر کته  اوروشلرده عیاللر. ۴

 انگلش؛  فعاللیگینی قتلملریده برچه نینگ جمعیت

 حمایه دن تهدیدی عمومی نینگترورچیلیک و تامینلشده امنیتنی  و تینچلیک مملکتده نینگکوچلری امنیتنی و دفاعی افغانستان .۵  

زقو -قوللب کوچلر ارا خلق کوچلرنی اوشبو و ایتدیریش دوام نی لیگی مهم قیلشده  ؛تلشر

  اوز و  دستکلش ده آشیریش سینی درجه تامینلش اوزی -اوزینی نینگافغانستان خصوصا آشیریشده، عملگه منشورنی اوشبو. ۶

 ؛آلیش تن امکانیتینی اوتکزیش اصالحاتلر وقتیده

 : ایتیلگن تقدیم ریجه اوشبو

 بیرینچی بولیم! مقصدلر 

 . ش قره یعموم سیدهتوغری  وفراوانلیگی پلورالستیک دموکراتیک بیرلشتیریلگن، تینچ، ، لیگیحاکمیتده ملی  افغانستان اسالمی.۱

  مدتلی اوزاق ینگی بیلن چیلیگی جماعه مدنی مملکت همده رهبرلری و لریاداره سیلنگن اولرنینگ خلقی، افغانستان.۲

 .همکارلیک

  دیپلوماتلیک برقرار گی باشچیلیگیده تشکیالتی ملتلر بیرلشگن و جریان گی ده درجه یوقاری  اوچون  افغانستان شاشیلینچ،. ۳

  انیق و مقصد یکونی قوتلشده -قوللب ایریشیشنی تصورگه گی حقیده یخلیتلیک حدودی و حاکمیت  ملی لشمسلیک، اره جریان،

 .  ومستحکملش  یره تیش نیاجماع منطقوی اوچون ایریشیش مجبوریتلرگه

  مذاکره تینچلیک بیلن طالبلر دن جمله شو همکارلیک،  ارا اوز برقرار و موافقلشتیریلگن بیلن همجمعیت  ارا خلق مدتده قیسقه.۴

 .دیر تامینلش نیامنیت  اوچون قوتلش - قوللب حکومتینی افغانستان لریده

 اصول :بولیم ایککینچی

 حرمت حقوقلرگه تینگ و خیللیک -خیلمه و زمیپلورال  مدنیتی، ایتیش اشتراک قانونی، باش افغانلرنینگ جگی کیله  افغانستان. ۱

 .دیبوله  باغلیق گه اهمیتی حیاتی  نینگ آوازلری و احتیاجلری آدملرنینگ ،قرارلری آلینگن اساسیدهقیلیش 

  ایتیش برپا حکومتنی ی  وندهب ده، -بولسه ممکن قیلیشی طلب شکللنتیریشنی حکومتینی دوری اوتیش جریان سیاسی گرچند.۲

 ییتکزمسلیگی ضرر گه اهمیتی سیالولرنینگ شفاف  و ایشانچلی گه قانونی اساسی افغانستان ترتیبی قانونی نینگ لری واسطه

 مذاکره افغانستان ترتیبی چیقیش کوریب قیته یقنده هر  قانوننی وباش سیالولر توزیش، حکومتینی دور اوتیش. دیر مهم  جوده

 .ککیره آشیریلیشی عملگه تامانیدن لری اشتراکچی لری

 سوز و نیش حرکتله شیش،بیرله مذهب،  دن جمله شو قیلیش، حمایه و قیلیش حرمت ایرکینلیکلرنی اساسی و حقوقلری انسان.۳

  تینگ نینگ جمعیتی عیاللرنینگ یوروغی، قیلیش حمایه آزچیلیکلرنی و تینگلیگی نینگ وطنداشلری مملکت همده ایرکینلیگی

 



  نینگ تشکیالتی ملتلر بیرلشگن دولت ینگی یقنده هر باشقه یاکه دوری اوتیش.بیریش اعتبار گه حقوقی اعضالری حقوقلی

 .ک کیره قیلیشی حرمت مجبوریتلرنی ارا خلق اوز صفتیده دولت گن امضاله لرنی بیتیم و لرشرطنامه   و اعضاسی

  گهاوالدی افغان ینگی یاتگن آله لریگه ذمه اوز مسوولیتینی  کوپراق تاباره سکتورده خصوصی  و چیلیک جماعه مدنی. ۴

 .قوتلش قوللب و حرمت

  افغان بو چونکی قوتلش، -قوللب روشده دایمی اوسیشینی سکتور خصوصی و نیش رواجله اقتصادی استوارلیگی، قانون .۵

  تامینلشگه اوزی اوزینی افغانلرگه ،یره تیب بیریش امکانیتلرنی و تیریکچیلیک سانی یاشلر یاتگن باره اوسیب اینیقسه گه جمعیتی

 .دیبیره امکان تیکلشگه قیمتینی -قدر ملی و

  اوز بایلیکلرینی طبیعی افغانستانمنبع لردن جمله دن  اوچون قوتلش - قوللب وبرقرارلیکنی نیش رواجله باشقروو، یخشی. ۶

 .باشقریش و نیش له فایده روشده مسوولیتلی امکانیتلردن آلگن ایچیگه

 آسانلشتیریش قابلیتینی قوشیش حصه گه  امنیت جهانی و منطقوی و قیلیش حمایه بیلن مسوولیت اوزی اوزینی نینگ افغانستان.۷

  و قیلیش حرمت حاکملیگی ملی و یخلیتلیگینی منطقوی ملی و برقرارلیگینی مستقللیگینی سیاسی یخلیتلیگینی، حدودی اوچون

 .قوتلش -قوللب

 لری، عالقه ارا اوز لی ثمره و دایمی و موافقلشتیریلیشی  مصلحتلشووی، بیلن شریکلر افغانستانلیک نینگ همجمعیت ارا خلق. ۸

 امریکا، شونینگدیک قوتلش، قوللب نییرول  مهم تشکیالتلرنینگ تامانلمه کوپ باشقه و تشکیالتی ملتللر بیرلشگن دن جمله شو

 .نی قوریش لرعالقه  ایزچیل و موافقلشتیریلگن شفاف، بیلن افغانستان اروپا

 : بولیم اوچینچی

 بیلن چیلیگی جماعه مدنی افغان و لری اداره امنیتی ،حکومتی اولرنینگ خلقی، افغانستان نینگجماعه گی تشقریده لردن قطعه

 . مجبوریتلری گی همکارلیگده

 بولیشی ومسوولیتلی موافقلشتیریلگن ترتیبلی، دیک، ایتگنی تامانیدن ناتو و امریکا چیقیشی، افغانستاندن لرنینگقوشین ارا خلق. ۱

 .ک کیره

 کوچلری امنیتی افغانستان مملکتلرنینگ باشقه و اروپا ، ناتو امریکا، سیدهچارچوبه افغانستان ویخلیت دموکراتیک اسالمی.۲

 یاردیم مالیوی مدتلی اوزاق گهپلیس ملی دن جمله

 لرینی  مذاکره تینچلیک افغانستان اوچون ایریشیش گهکیلیشووی  حکومت و سیاسی تامانلمه هر و تیش توخته وانلیکنی زوره.۳

 . قوتلش -قوللب جدی

  ارا خلق لریگه مذاکره تینچلیک بولسه، راضی  بیریشگه یاردم اولرگه آشیریشده عملگه و ایریشیش کیلیشووگه سیاسی تامانلر.۴

 . تعیینلش چینیواسطه

 رعایه لرینی ماده باشقه کیلیشوونینگ حالده بولگن وطلب ایتدیریش دوام سقلشنی کیسیننی آتش تووچیلر کوزه ارا خلق. ۵

 . ک کیره بیریشلری گزارش سیده باره ایتیلیشی

  یاردم کوچلر پرور تینچلیک  لریده برنامه ،( DDR) قوشیلیش  قیته و لشتیریش ملکی قورالسیزلنتیریش، تقدیرده بولگن طلب. ۶

 .ایتیشی

 بیلن لری قاعده جوابگرلیک بوییچه یتیریش کمه فسادنی  و مستحکملش استوارلیگینی قانون خصوصا  فعالیتی، حکومت . ۷

  وانسانپرورلیک نیش رواجله ییللیک پکو آلگن گه ایچی اوز رغبتلنتیریشنی یاتقیزیشنی سرمایه  و سودا سکتور خصوصی

 .یاردمی

 

 

 



  و سقلش ساغلیقنی تعلیم، خصوصا  قوتلش، -قوللب جهتدن تخنیک و مالیوی مدتلی اوزاق اقتصادینی و ترقیاتی ملی  افغانستان.۸

  بیلن لر قوشنی نینگ وافغانستان یوقاتیش ایتیلیشینی قاچاق لر مخدرماده دن جمله شو سقلشگه یوتوقلرنی گی ده ساحه امنیتی

 . تیش قره اعتبار حرکتلرگه - سعی جدی تیلگن قره یتیریشگه کینگه لرینی عالقه منطقوی

  اوچون مستحکملش یوتوقلرنی اقتصادی تینچلیک ده منطقه و تیش توخته قوتلشنی -قوللب لرنی گروه سیز  مسوولیت -9

 .نی اورنه تیشلر عالقه دیپوماتیک برقرار بیلن  باشقه بولگن تاثیری و منفعتلری گی مملکتده و قوشنی افغنستانگه

 :یوللر بولیم تورتینچی

 نامی" دوستلری نینگ افغانستان" عبارت وکیللریدن گی سطحده یوقاری شریکلرنینگ مهم باشقه ناتو اتفاقی، اروپا امریکا،.1

 . آشیریش همجهتلیکنی موافقلشتیریش لرنی عالقه و دیپلوماتیک سیاست، گروه گی تشقریده دن قطعه تنلنگن بیلن

 . مصلحتلشوولر منتظم دایمی سیده اورته رهبریتی سیاسی و حکومتی افغانستان و" دوستلر. " ۲

 . تیش اورنه لرنی عالقه منتظم و دایمی بیلن یاشلر و عیاللر اینیقسه چیلیک، جماعه مدنی و خلقی  افغانستان. ۳

 و همکارلیک اقتصادی  لشمسلیک، اره  دنجمله کیلیشوولر تامانلمه ایککی و تامانلمه نیچه اوچون جگی کیله  افغانستان. 4

 باش تشکیالتی ملتلر بیرلشگن اوچون تیش اورنه واجماع لر شرطنامه تامانلمه کوپ انیق بوییچه قیلیش حل جنجللرنی

 .  قوتلش قوللب رولینی صفتیده اوینه یدیگن وکیلی تینچلیک منطقوی(PESG) کاتبی

  کورفزی فارس آسیا، مرکزی دیک شونینگ امریکا،  و هندوستان ایران، پاکستان، چین، روسیه، گه ترکیبی دیپلماسی منطقوی

 دولتلر باشقه تعیینلنگن تامانیدن ایلچی مخصوص حالده مصلحتلشگن بیلن جمهوریتی اسالمی افغانستان و کینگشی همکارلیک

 .دی کیره

  مستحکملش، نی حکومتی افغانستان باشلیغی یوناما و( SSRG) وکیلی مخصوص نینگ کاتبی باش تشکیالتی ملتلر بیرلشگن. ۵

 سیالولرنی  قوتلش -قوللب و  ایشلش بیلن ویاشلر عیاللر  جماعه، مدنی شیش، کوره قرشی فسادگه و تامینلش استوارلیگینی قانون

ز ممکن بولگن اساش قانون بوییچه اصالحاتلر جریانیده لرده مذاکره ارا افغانلر.  و همده شونینگدیک تامینلش،  بیلگیله نیشر

یش   یاردم بی 

 

 

 


