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 ۲۶/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 ملګري ملتونه ولې د افغانستان غږ نه اوري؟
 

نېټه په نړیواله  ۲۴کال د اکتوبر په  ۱۹۴۵د ملګرو ملتونو سازمان د 
کچه د سولې او امن راوستلو لپاره رامنځته شو. یاد سازمان د درېو 

 ملګرتیا ترمنځ قومونو ساتل، د امن د کې نړۍ شریکه پهاساسي موخو )
 ښه او اقتصاد، ثقافت ښه د کچه نړیواله پهکول، او  پېدا اړیکي ښې او

ساتلو(  اړیکي ښې تر منځ هېوادونو د لپاره کولو پېدا معاشرې انساني
 ملګري د چې کوم هېواد خوښی سوله هغه هرلپاره جوړ شوی دی. 

 د ورته او وي برابر باندې شرطونه شوي لیکلی کې چارټر ملتنونو
دغه  ترسره کړای شي؛ واریانې ذمه شوي ورکړی لخوا ملتونو ملګري

د نړۍ اوسمهال  .شي جوړېدی سازمان غړی ملتونو ملګرو د هیواد
 هیوادونه د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب لري. ۱۹۳

 

 په اسمبلي ده. ملګري ملتونه شپږ مهمې برخې لري چې یوه یې جنرل
کې د پنځو کلونو په موخه خپل استازی په  هېواد هر وي موجود استازي هېوادونو غړو ټولو د کې اسمبلۍ جنرل

 جنرل د ټولیز ډول په شي، استعمالولی ووټ یو صرف هېواد هر او ټاکي پخپله استازی خپل هېواد هر ټاکلی شي.
)دملګروملتونو بله  کونسل سالمتي که خو کېږي ترسره کې میاشت په سېپټمبر د ځل یو کې کال په غونډه اسمبلۍ

 بل په غونډه اسمبلۍ جنرل د نو وکړي غوښتنه غړو هیوادونو له جملې ډیره برخه یېد  یا مهمه برخه( وغواړي
افغانستان هم په ملګرو ملتونو کې ځانګړی استازی او سفیر لري چې د افغانستان د  .شي راغوښتلی هم وخت

د افغانستان په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څخه د نړیوالې ټولنې د خبراوي او په دغه شورا کې 
 ګټه البي ګیرۍ لپاره ټاکل شوی دی. 

 

په داسې حال کې چې افغانستان په کور دننه له لسګونو بدبختیو سره الس و ګریوان دی او شدیده اړتیا ده چې اوس 
دغه حالت نړۍ ته انځور کړلی شي څو له دغه حالت سره مرسته وکړي؛  د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي 

و ملتونو د امنیت شورا د افغانستان له وضعیت څخه هېڅ رښتینی تصویر نه لري. په وروستیو کې چې د ملګر
روسیه هم د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نویو ترهګریزو ډلو سر راپورته کولو ته په پام د افغانستان د جګړې په ډګر 

 غوښتنه کوي.له ابهاماتو خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وضاحت کې 
 

 د موږ شوی، پیچلی واقعا وضعیت کې افغانستان په»ویلي  زخاروا ماریا ویانده وزارت چارو بهرنیو د روسیې د
 ده، غوښتونکې اقداماتو سیاسي ژره تر ژر د لپاره بدلون د وضعیت ددغه روسیه او یوو شاهدان پیښو ترهګریزو

 «وکړو. مرسته سره وضعیت له څو کوو هڅه سره جوړولو په ناستو د الرو ډیپلوماټیکو له مونږ
 

لسیزې کیږي چې افغانان د پردۍ جګړې په اور کې سوځي، ګاونډي هیوادونه مو د خپلو موخو لپاره قرباني کوي، 
هر لوی قدرت او ګاونډي هیوادونه مو په کورنیو چارو کې السوهنه کوي، د تاریخ په بیالبیلو پړاونو کې یرغلګرو 

د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران  ی کړی دی، همدا اوس مو هم په خاوره، فرهنګ او سیاستپه افغان ولس تیر
پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه ولې د افغانستان له وضعیته هېڅ تصویر نه او د لویو قدرتونو تیری روان دی. خو 

غږ نه اوري، آیا ملګري ملتونه له  لري، ولې د افغانستان او افغان ولس چې لسیزې کیږي جګړې قرباني کړی دی؛
له افغانستانه افغانستان سره د میرې مور چلند کوي او که په دغه سازمان کې د افغانستان استازی په سمه توګه 

 استازولي نشي کولی؟
 

ځواب روښانه دی، په ملګرو ملتونو کې له افغانستانه سمه استازولي نه کیدل؛ هغه ستر عامل دی چې له امله یې 
لګري ملتونه له افغانستانه سم تصویر نه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان استازي په ټولو حکومتونو کې تر م
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ډیره د اړیکو پر بنیاد ټاکل کیږي او وړتیا او پوهه په نظر کې نه نیول کیږي. ښه بیلګه یې په دغه سازمان کې د 
حکومت په پنځوس پنځوس سلنه وېش کې د اجرایه  افغانستان اوسنی سفیر محمود صیقل دی چې د ملي یووالي

رییس لخوا ملګرو ملتونو ته پیژندل شوی دی. صیقل د افغان حکومت په استازولۍ تر اوسه په افغانستان کې د 
پاکستان د السوهنو او د وروستیو بریدونو اړوند هیڅ شکایت نه دی کړی. اصالً ښاغلی صیقل نشي کولی چې د 

یت په شورا کې د افغانستان په ګټه د پاکستان په خالف البې ګیري وکړي. کنې همدا اوس تر ملګرو ملتونو د امن
ټولو ښه فرصت برابر شوی دی چې پاکستان تر نړیوالو فشارونو الندې دی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان 

 ګیرې کړې وای. سفیر باید له دغه فرصته ګټه اخیسستې وای او د پاکستان په خالف یې پراخه البي 
 

متاسفانه چې کلونه کیږي چې ملګري ملتونه د افغانستان په ستونزو کاڼه او ړانده دي او دلیل یې همدا دی چې په 
دغه سازمان کې د افغانستان هیڅ استازي له خپل هیواده سمه دفاع نه ده کړې او هغوی ته یې د افغانستان د امنیتي، 

اوس افغان حکومت ته په کار ده چې په دغه  انځور نه دی وړاندې کړی.سیاسي او امنیتي وضعیت رښتونې 
سازمان کې په خپل استازي له سره غور وکړي او داسې یو څوک وټاکي په پوره معنا له افغانستانه استازولي 

 وکولی شي.
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