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 ۲۳/۰۶/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 راپور نیمګړی هیسم د اړه په افغانستان د
 

 امنیتي د افغانستان د کې نیوېارک په شورا امنیت د ملګروملتونو د ورځ تیره
 رپوټ تازه په استازي ځانګړي د منشي عمومي د ملتونو ملګرو د اړه په وضعې

 د لپاره افغانستان د راپور دا. وکړه غونډه العاده فوق خاطر په بحث د باندې
 په کې په چې و کړی چمتو هیسم نیکوالس استازي ځانګړي ملتونو ملګرو

 منفي د وضعې امنیتي خرابې موجوده د افغانستان د باندې ثبات او سولې نړیوالې
 اړه په امکاناتو د مذاکراتو د سولې د ترمنځ حکومت افغان او طالبانو د او آغیزې
 د کې ملتونو ملګرو په مهال پر بحث د راپور یاد پر هم څه که. ده شوې یادونه

 پوځي وروستیو د پاکستان د کې افغانستان په سیقل؛ محمود سفیر افغانستان
 په چې و نه څه داسې کې راپور په هیسم نیکوالس د خو وغږیده اړه په تحرکاتو

 کې راپور په هیسم نیکوالس. وای شوې کې په یادونه تیري د پاکستان د افغانستان
 وسله له د او ښودلې ناخوښي فقط پایلو له اړخیزو څلور د سولې د افغانستان د

 .شوې ده نه هم یادونه اړه په مالتړ د پاکستان د طالبانو والو
 وسله د چې و کړی اعتراف پاکستان وړاندې؛ پیل له غونډو د ګروپ اړخیز څلور سولې افغان د کې حال داسې په

 ملتونو ملګرو د لپاره افغانستان د اوس خو لري؛ نفوذ ډلې یادې پر دوی او دي کې پاکستان په کورونه طالبانو والو
 د همداراز. شوې ده نه یادونه هیڅ مالتړه له پاکستان د طالبانو والو وسله له کې راپور خپل په استازي ځانګړي

 میزته مذاکراتو د الرې له خبرو د به طالبان وال وسله چې وه کړې ژمنه پاکستان مهال پر غونډو اړخیزو څلور
 ضد پر طالبانو د ګډه په سره هیوادونو نورو له ګروپ اړخیز څلور د یې به ضد پر نو منله ونه طالب که او رابولي
 هم پاکستان نو دي کړي رد خبرې سولې د سره دولت افغان له طالبانو والو وسله چې اوس خو. کوي اقدام پوځي
 ملګرو د. وکړو اقدام پوځي ضد پر یې نه او کینول ته میز خبرو د طالبان وال وسله یې نه دی، پاتې خوله چوپه

 .دي کړې پټې سترګې موضوع دغې له هیسم نیکوالس استازي ځانګړي ملتونو
 کې پاکستان په منصور مال او عمر مال مشران طالبانو د الدن، بن اسامه مشر القاعده د لکه سرالران ډلو ترهګرو د

 و، شوی ټاکل مشر طالبانو د کې پاکستان په منصور مال مشر پخوانی طالبانو د لکه یې مشران نور. شول ووژل
 کې ښارونو په پاکستان د غونډې بیعت د لپاره دوی د شو، وټاکل کې پاکستان په هم هللا هبت مال مشر نوی همداراز

 میلونه درې لپاره مدرسې همدې د او لري فعالیت پاکستان په دارالعلوم حقانیه لکه مدرسې پالې ترهګر کیږي، نیول
 طالب د کې ترڅ په برید د الوتکې ډرون د امریکا د تصویبیږي، لخوا ګوندونو سیاسي او حکومت پاکستان د بودیجه

 پاکستان په بیعت القاعده د سره طالبانو والو وسله له کیږي، کې پاکستان په الریونونه کې غبرګون په وژلو د مشر
 له ګروپونه ترهګر ټول دغه. دی میشت کې پاکستان په هم مشر نوی القاعده د کیږي ویل همداراز او کیږي کې

 .دي ویستي یاده له څه هر دا هیسم نیکوالس خو پالنوي بریدونه ورانکارۍ د کې افغانستان په پاکستانه
 نقطو صفري له سره افغانستان له خالف قوانینو نړیوالو د. ده تړلې مال ته تیري ښکاره خاوره افغان په پاکستان

 کرښې د پرې کلونو ــ کلونو له چې دوارزه په تورخم د جوړوي، تاسیسات پوځي کې خاوره په افغانستان د دیخوا
 پکتیکا د کیږي، لګول بندیز لخوا پاکستان د پرې اوس دی؛ کړی راتګ او تګ ویزې له پرته ولسونه غاړې دواړه

 ته خاورې افغان متر کیلو شل همالته کړي، جوړې پوستې او دروازه یې کې سیمه اډه انګور ولسوالۍ برمل په
 بلوچستان د یې ورځ تیره همداشان او کړل، جوړ تاسیسات پوځي یې کې شاوخوا په کرښې ډیورنډ د راغلی، مخکې

 پاکستان د خاوره افغان پر ټول دا. کړل بشپړ کیندل کندې د کرښه ډیورند پر ترمنځ والیت کندهار د افغانستان د او
 .ده کړې بنده خوله تیري په پاکستان د خاوره افغان پر هیسم نیکوالس خو. دي بیلګې ښکاره تیري د
 کړی بحث مسایلو ټولو دغو په خاطر په ټیکاو او امنیت د سیمي او افغانستان د باید شورا امنیت د ملتونو ملګرو د

 کې راپور خپل په هیسم نیکوالس استازي ځانګړي ملتونو ملګرو د لپاره افغانستان د چې کیډل وخت هغه دا او وای
 د افغانستان د او دي ویستلي یاده له څه هر دا هیسم چې مرغه بده له خو. وای کړې اشاره ته اړخونو ټولو دغو
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 اوس. دی کړی وړاندې راپور نیمګړی ته شورا امنیت ملتونو ملګرو د یې اړه په حالت امنیتي او اقتصادي سیاسي،
 چې دي کار په ته صیقل محمود استازي ځانګړي افغانستان د کې ملتونو ملګرو په توګه ځانګړي په دولت افغان

  شوی؟ چمتو و نه راپور بشپړ حاالتو د افغانستان د ولې وپوښتي؛
  ده؟ اچولې پرده ورانکاریو په پاکستان د کې افغانستان په ولې هیسم نیکوالس چې وپوښتي باید دولت افغان
 سپین او تیري له پاکستان د کې افغانستان په مخې له مجبوریت کوم د هیسم چې کړي پوه ځان دې په دولت افغان

 دي کړي پټې سترګې سترګۍ
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

