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 ۷۰/۷۰/۷۷۰۰       انجنیر سلطان جان کلیوال

 د سولی په الر کی هر ډول خنډ جوړول، ترهګیز عمل دی

نیټی سره سمښت لری، د کابل  ۰ع کال د جون د مساشتی د  ۷۷۰۰نیټه چی د  ۰۰ش کال جوزا د میاشتی په  ۰۹۳۰د 

په منظور یوه درنه غونډه هیوادونو د استازو په ګډون ، په افغانستان او سیمه کی د سولی د تامین  ۷۲په ښار کی د 

ی سولی . په دی غونډه کی وسله والو طالبانو او د هغوی پلویانو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورجوړه شوه

ستر امتیاز هم ور کړ شو او هغه داچی که طالبان د سولی خبرو ته چمتو والی و ښای او  ته د رسیدو په منظور یو بل

یواځی د هبرو اترو له الری تامینیدلی شی نه د جنګ او وینو تویولو له الری، نو په دی په دی باور لری چی سوله 

صورت کی افغان دولت حاضر دی دوی ته په هیواد کی دننه  یو دفتر پرانزی او د هغی د ساتنی مسؤلیت په غاړه 

الزمه و ګڼله چی ټول هغه هیوادونه واخلی. همدارنګه د غونډی ټولو برخه والو په منطقه کی د سولی د تامین د پاره دا 

ځانګړی افراد او اشخاص چی د سولی په الر کی خنډونه را منځ ته کوی او په هره بڼه چی د ترهګرو ، سازمانونه او 

ډلی او ګروپونه تقویه کوی، ساتی یی او مالتړ یی کوی باید چی د ترهګرو او تروریستی ډلو په لست کی ور شامل شی 

 .بشریت دښمنان و ګڼل شیاو د سوله دوست 

و ته کلخسلنه  ۳۳دا خو ټولی ښی خبری دی او چی عملی شی نو په یقین سره به سوله تامین شی او د نړۍ د انسانانو 

 نه د کمو خلکو په الس کی ګټه ورسیږی. خو لکه څنګه چی د نړۍ موجوده سیاسی او اقتصادی واک د یو فیصدیی به 

ورمندان د دی ټولی بشری نړۍ د شرنوشت په ټاکلو واک لری او د خپلی خوښی سره سم دی او همدا د یو فیصد نه کم ز

د نړی څیری ته تغیر ورکوی، نو همدا سبب دی چی د نړۍ د نورو ) ناتوانو( وګړو پریکړی او تصمیمونه یواځی د 

حاال » یږی چی وای: جنبه نه شی پیدا کولی او خبره هماغی مشهوری مقولی ته رس یکاغذ په مخ پاتی کیږ او عمل

 «کیست که در ګردن پیشک زنګ بیاندازد؟

نه د خپلو مظلومو وطنوالو امنیت و ساتلی شو، نه  ،مونږ ولیدل چی دا یوه نیمه لسیزه کیږی چی دولتی امنیتی ځواکونو

دروازی پرانستلی ونځیو بندی د وطن د اوالد په مخ د ښ یی د عامه شتمنیو د لوټ او تاالن مخه و نیولی شوه، نه یی

 یره لری بریښی چی افغان دولت. نو داخبره د حقیقت نه ډهم ونه شو ساتلی یی شوی او تر ټولو بده ال داچی خپل ځانونه

  یواد کی د ننه د طالبانو د دفتر ساتنه وکړلی شی.به په ه

ه دی تیر شوی. د دی غم د وزیر اکبرخان مینی د زنبق په څلور الری کی د خونړۍ ترهګریزی حملی نه ډیر وخت ن

لړلی پیښی نه راوروسته د کابل والیت او په نورو والیاتو کی د کرکی، خشونت، قهر او مرګ ژوبلی سره یوځای 

دا پوره پوره څرګنده کړله چی د ُبن د توافقاتو په بی سنجشه ، نیمګړی او یا  الریونونو ) د مدنی حقوقو تر نامه الندی (

برنامی په اساس د غلو او لوټمارانو   قصدی د هیواد باندی د همداسی حاالتو د را وستلو د پاره هم د پالن له مخی په دی

قدرت ته رسیدلی ډلی، په فساد ککړی څیری، د ملیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو خاوندانو، د هیواد د ټولو طبیعی 

څنګه د کابل د خلکو د حقه حقوقو د پاره له پورته زیرمو لوټمارانو او د لوړو دولتی پوستونو سرپرستو ټیکه دارانو، 

سره د مخالفت موقف ونیوه؟  شوی اواز نه د ناوړی ګټی پورته کونی او د سولی د تامین په منظور د جوړیدونکی غونډی

څنګه یی په جرئت سره د ساده ګانو لښکر د جمهوری ارګ په لوری ور ماش کړ، څنګه یی د خلکو د قهر د راپاریدلو 

پاره د مظاهره کونکو ځوانانو په لور د بی غږه توفنګچو ډزی وکړی او تنکی ګالن یی په وینو کی و لمبول او د غم د 

 د پاسه یی بل غم جوړ کړ؟
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راځی داټولی لیدلی صحنی له یاده و کاږو او و وایو چی  دی د غلو ډلو هیڅ نا قانونه عمل سرته نه دی رسولی، خو 

ی صالح الدین ربانی د جمعیت د ډلی مشر، د هیواد د خارجه لنی ته ځواب و وای چی ښاغاوس دی د ملت دی یوی پوښت

ولی د سولی په دی نړیواله غونډه کی ګډون ونه کړ؟ ایا چا به تر اوسه داسی کومه پیښه په ټول بشری  وزیر په توګه

د حل د پاره نړیواله غونډه جوړه شوی  تاریخ کی لیدلی وی چی د یوه هیواد په پالزمینه کی دی د هماغه هیواد د ستونزو

 وی او د هماغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دی پکی برخه وانخلی؟؟؟

له دی ځایه داسی څرګندیږی چی له ابتدا نه ، چی تر اوسه په دی هیواد کی هر څومره تروریستی حملی شویدی، هر 

و د نورو خارجی دښمنانو سره د جمعیت ډلی او د څومره د سولی ضد اعمال چی سرته رسیدلی دی، د افغانستان د خلک

نظار د شورا لنډه غرو اوږه په اوږه کار کړی تر څو جنګ ادامه ولری او د لکه د افغان ولس د نورو دښمنانو په څیر 

 .له وجود څخه د خپل خوراک د پاره غوښی وشکوی دوی هم د بی ثباته افغانستان

هوښیار شی او په دی وپوهیږی چی د سولی په الر کی هرډول خنډ جوړول،  وروستی خبره داده چی افغان ولس باید

خپله یو ترهګریز عمل دی. اوس باید افغانان و پوهیږی چی د دوی د د ښمن سره ملګری پنڅم ستون په افغان دولت کی 

 شاعر وایی: .کی دیبل څوک نه بلکی همدا ، غله او وسله وال لنډ غر او  د لس زره معدنونو غیر قا نونی را ایستون

 ه کعبه او بتخانه کیــمطلب یو دی پ

 هم.د یارسپین مخ که اسالم زلفی کفار

په افغانستان کی د پاکستان، ایران، سعودی عربستان، دنړیوال استبداد نورپلویان او دا کورنی غله او داړه ماران ټول یو 

ډول اهداف لری، ټول د سولی مخالف او د ترهګرو مالتړی دی.  که یی مخه ډب نه شی د افغانستان واحد وجود د سخت 

 . هوښیار اوسۍ.یدونکی دیمخامخ ک یوځای د ماتیدو سره مرګ ژوبلی سره 
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