
 
 

 

 3تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 ۲۸/۰۶/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی
 

 !افغانستان د یو باثباته راتلونکي لپاره ځانګړی فرصت لري
 

 
 

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دفتر مشره ډېبورا الینز وایي دغه هیواد د باثباته راتلونکي 
 .لپاره ښه فرصت لري

د نورو  نوی ګمارل شوی دیپلوماتانو توګه د ملګرو ملتونو په خاصه په افغانستان کښی د بهرنی مسؤلین او کارکونکو
  .نه پیژندل دی ی پورهوضع د افغانستان دسره هم مخامخ دی هغه مشکالتو په لړ کښی یو بل لوی مشکل 

 په تیرو څلورو لسیزو د افغانستان ګاونډانیان بهرنی نیمګړتیاوی ډیر خاص شکل لری. ،کورنیجګړه او افغانستان 
او ایران د افغانستان پر ضد ترهګر روزی، سالګانی ورکوی او په افغانستان کښی جګړه او وینه بیولو ته پاکستان 

    دوام ورکوی.
یو د ډیرو خوشبینمهم تصمیمونه ونیسی، مګر د دوی ډیر مهم تصمیمونه  باید چی دوی نوی ګمارل شوی دیپلوماتانو

نه یی د ډیر ښه ښه فرصتوکښی د سولی  د تاریخ په اوږدنه بریالی کیږی. افغانستان امله له  د درلودل او یا بدبینیو
کورنی پاره ل ګټو اخیستلوبریالیتوب او  دڅخه ونو ښه فرصتد لپاره  افغانستان د باثباته راتلونکيالسه ورکړی دی. 

  دی. برابرول شروطونو الزم او بهرنی
 ونکيباثباته راتلنه شتون له امله د  شروطونود سولی کی په افغانستان کورنی او بهرنی  په تیرو څلورو لسیزو

  ونه بریالی شوی نه دی.ښه فرصت لپاره افغانستان
ر پملتونو مرستیال د ملګرو  د افغانستان د کشالی د حل لپاره کښی نیمایی کلونو په لومړی 1۹۸۰ملګرو ملتونو د 

لګرو مګر د م د خبرو او اترو لپاره وټاکل یی او نور استازی ، بینان سیوان، لخدار االابرهیمی دیگو کوردوویز مقام
ملتونو استازی او د سولی پالنونه بریالی نه شول او تر اوسه پوری جګړه او وینه تویول په خپل شدت سره بیرحمه 

 دوام لری.
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ون د ژنیو د سولی تړون السلیک شو، د ژنیو تړ پاکستان ترمنځد افغانستان او  کال د اپریل په میاشتی کښی 1۹۸۸د 
د ژنیو د سولی تړون السلیک د  ووتل. د دوو کالو په موده کښی قواوییرغلګر شوروی د له مخی د افغانستان څخه 
 د سولی او ثبات لپاره ځکه ښه فرصت ؤ چی افغانستان په جګړو کښی لکه اوس وران افغانستان او د سیمی لپاره

بنسټپالو تنظیمونو په مرسته د ملګرو ملتونو د « اسالمی»او سعودی عرب د  شوی نه ؤ. پاکستان، ایران، ترکی
پالو بنسټ« اسالمی»د افغانستان  سولی پالن یی ونه منل او هغه پنځه فقری پالن یی د کودتا له الری ښنډ کړل.

تر څو چه ټول هیواد یی وران کړل، او په لکونو بیګناه  تنظیمونو لیډران د واک پر سر کورنی جګړه ته دوام ورکړ
   ښوونځی، سینما، هنری څانګی او ټول علمی مرکزونه یی و لکول او وتړل. هیوادوال یی وژل.

 

  
 

  
 

 .اروپايي ټولنې يو وار بيا په افغانستان کې دطالبانو "دترهګريزو بريدونو" په زياتوالي اندېښنه ښودلې ده
 

 
 

اروپایي ټولنې داسې مهال ویلي دي چې د " طالبانو تروریستي بریدونه" د زغملو نه دي چې افغان حکومت وایي په 
 د .دوحه کې دامریکا او طالبانو ترمنځ له تړون وروسته، طالبانو په افغان ځواکونو او ملکیانو بریدونه زیات کړي دي

کلونو کې دافغان پوځ لپاره  1۹وویل چې دا اونۍ په تېرو ( ۲چنګاښ)۲۲امنیت شورا تېره دوشنبه جون افغانستان د

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

والیتونو کې د"طالبانو په بریدونو کې  3۲وایي په دغې اونۍ کې دافغانستان په  .دتلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ وه
 .نور زخمیان شوي دي۵۵۰ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه شهیدان او ۲۹1

 

 
 

طالبان د پاکستان او ایران په لمسون د امریکا سره د  وګوری چی بنسټپالپه ځیر سره دا د وطن ورانی او ویجاړی 
 .او ولسی بیګناه خلک وژنی قطر د سولی هوکړه لیک د السلیک څخه وروسته په پراخه ډول افغانستان ویجاړوی

الرو نږدې هر ورځ جګړه د افغانستان د نورو لويو الرو غوندې د سووېل ختيځ لوګر او شمال ختيځ کندوز پر لويو 
  .وړيآژوبله  کيږي، چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم پکې ډېر ځله مرګ

 
 ایپ
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