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انجنیر سلطان جان کلیوال

د امریکا منتخب جمهور رئیس جوبایدن
او مرستیالی کماله هاریس
ته د افغانانو یو څو خبرې:
تر ټولو د مخه زه د یوه افغان په توګه چی د  2۴کالو نه را په دی خوا د کانادا په ښکلی هیواد کی چی د نړی یو با امنه ،د ملتي
کلچریزم په اصولو جوړ  ،په نړۍ کی د نړیوال امنیت ستر غوښتونکی ،دملګرو ملتو د نړیوال منشور او اهدافو مالتړی او د
امریکا د متحده ایاالتو شمالی ګاونډی او نژدی تجارتی ملګری هیواد دی ،افغان کانادایی په توګه اوسیږم او تر ډیره حده د
امریکا د دولت د نړیوال اعتبار نه هم خبرتیا لرم .تاسو ښاغلی متخب جمهور رئیس جوبایدن او ستاسو مرستیالی میرمن کمالی
هاریس ته ،د امریکا په ټول تاریخ کی د ټاکنو د ډیرو رایو او د ټاکنیزو چوکیو د غوڅ اکثریت د ګټلو مبارکی وایم.
ښاغلی چمهور رئیس او محترمی مرستیالی!
تاسو ته پته ده چی زمونږ هیواد افغانستان د څلویښتو کالو نه ډیر وخت وشو چی د ډیر ناروا جنګ په اور کی سوځی ،دی
کوچنی هیواد کی د نړیوال دوهم جنک نه زیاتی د ټوپکو ،ماشندارو،توپونو،ټانکونو،بمونو ،ماینونو،سترو توغندیو او حتی د
بمونو د مور ازمیښتونه هم وشول .ستاسو د هیواد په ګډونو په لسونو زره د هرڅه نه ناخبره بهرنیو سربازانو هم په دی بی
هدفه څلور لسیزه روانه جګړه کی خپل ژوند له السه ورکړ .دوه نسله په جنګ کی را لوی شول او د سواد نه محروم شول ،د
هیواد  ۹0سلمه خلک د ولږی او بیکارۍ سره مخ دی ،هره ورځ د نړیوال تروریزم د ړندو بریدون قربانیان ګرزی ،بی شمیر
میندی کونډی او بی شمیره ماشومان یتیمان شول او بالخره د انسانی حرمت ټولې خواوې سختی زیامنې شوې.
ښاغلی جمهور رئیس او محترمی مرستیالی!
تاسو ته څرګنده ده چی په افغانستان کی د ظلم او استبداد دوره ستاسو ددولت په وسله واله مداخله د طالبان په سقوط سره پای ته
ورسیده او افغانانو ته د دیموکراسۍ د راتلو زیری ورکړ شو .له بده مرغه چی نه یواځی دیموکراسي را نغله بلکی د پاکستان د
دولت په مستقیمه مرسته او انتظام د ټولی نړۍ تروریستانو سره بیا راټول شول ،وسله وال شو ،منظم شول او بیرته د ګرمی
جګړی د پاره افغانستان ته را ولیږل شول .او بالخره تاسو وکوالی شول چی د القاعدی مشر عثامه بن الدن هم د پاکستان په
پوځی ساحه کی له منځه یوسئ .ستاسو دولت ژمنه کړیده چی د تروریزم تر نابودۍ به هلته حضور ولری او افغان دولت به
هیڅکله د تروریزم سره د جګړی په میدان کی یواځی نه پریدی .خو د ښاغلی جمهور رئیس دونالد ټرمپ او دهغه د ټیم له خوا
هرڅه بی له دی چی عواقب یی و سنجوی د خپل افغان االصل امریکای زلمی خلیلزاد په ذریعه له منځه یوړل او داسی یو تړون
یی د پاکستان په خوښه د طالبانو سره الس لیک کړ چی په نن او سبا کی بیرته د هیواد او افغان ولس په سر د را نازلیدو د پاره
په دوحه کی ناست دی او دخپل بری د پاره شیبی شماری.
زه پوهیږم چی زما آواز به تر تاسو درونه رسی ،که چیری خپله د نیم قرن تجربه په کار واچوی نو بیا به هم ستاسو په ګټه او
نیک نامی تمامه شی او هم به د الندی څو ټکو په عملی کیدو سره افغان غمیزې ته د پای ټکی کیدی او دافغانانو په زړونو کی
به د تل د پاره تاسو دواړه او ستاسو اداره ځای ولری:
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 – 1په خپل پخوانی نظر چی د افغان ملت په هکله مو د فراغت په وخت کی وړاندی کړی و ،د نړی د یوه لوی طاقت د مشر
په توګه نوی غور وکړی او ځان و پوهوی چی افغان ملت واحد ملت دی.
 – 2ضرور به خبر یاست ،خو بیاهم د پوره خبرتیا د پاره خپلو اطالعاتی مسؤلینو ته وظیفه ورکړی تر څو و پوهیږی چی
پاکستان په ښکاره توګه د نړیوال تروریزم یو ساتونکی او پالونکی هیواد دی .همدا اوس پکی په لسګونه بیل بیل تروریستې ډلی
فعالیت لری .ترڅو چی د پاکستان د دولت الس د تروریزم نه را لنډ نکړی نه یواځی زمونږ هیواد بلکی تاسو او ټوله نړۍ د
تروریستانو له ازاره نه شی خالصیدلی.
 – ۳بای د په دی خبره ځان و پوهوئ چی طالبان هیڅکله د القاعدی ،داعش ،جیش محمد او حتی د ایران پاسداران انقالب او
نورو تروریستی ډلو او شبکو نه جدا والی نه لری او نه تری په بیله توګه مطالعه کیدلی شی.
 - ۴په پاکستان کی د تروریستانو د روزلو د پاره په سلګونو مدرسی د حقانی مدرسو په نوم شتون لری چی د مړه مولوی سمیع
الحق زوی مال حامدالحق یی سر پرستی کوی .ځانته یی معلومه کړی چی په کال کی څومره نوی زلمیان د تروریزم د خدماتو
د پاره تولیدوی؟
 -۵ستاسو هیواد او د نړۍ نورو هیوادونو په ملیاردونو ډالر د افغانستان سره د بیا رغونې په منظور مالي مرستی وکړی ،خو
زمونږ په هیواد مسلطو مفسیدو حکمرانانو د خارجی مافیه وی کړیو سره په اړیکه کی د دی مرستو  ۹0سلمه برخه حیف و میل
کړه او ملت یی د سخت فقر او نادارۍ سره مخامخ کړ .که درته ممکنه وی نو یو کرت بیا هم د خپلو شوو مرسته د مصارفو
اسنادو څیړنه وکړې.
 – ۶او تر ټولو مهمه داده چی د افغان دولت سره دخپل هیواد الس لیک شوی ستراتیژیک تړون له نظره تیر کړی او بیا د
طالبانو سره د ښاغلی ټرمپ د اداری د الس لیک شوی تړون مواد چی د قطر د هیواد په مرکز دوحه کی د هغوی د خاص
نماینده زلمی خلیلزاد له خو تر سره شویدی په غور وګورئ او بیا په افغان ولس د اسالم آباد په خوښه د بل نوی ناورین د راتلو
مخنیوی وکړی.
 -۷دا دافغان ولس حق دی چی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په سوله کی ژوند وکړی ،خپل منځی لوی او واړه اختالفات د
خپلو افغانی کودونو په بنیاد بی د چا د مداخلی نه په آزاده توګه حل کاندی .نو هیله مو داده چی نه تاسو او نه د نړۍ بل هیواد
ځانته د ملګرو ملتو د منشور له مخی دا اجازه ورنکړی چی د افغانانو په منځ کی د نوو دښمنیو د را منځ ته کیدو د پاره زمینه
برابره کاندی.
 – ۸که مو د افغانانو غوښتنی ومنلی نو مونږ به در باندی د یوه ښه او انسان واکمن په توکه و ویاړو اوکه مو نوری ستونزی
راته را جوړې کړې نو بیا به د تل د پاره زمونږ د کرکی سره مخامخ پاتی یي.
په دی هیله چی زمونږ ټیټ او وړوکی آواز ستاسو غوږو ته در ورسې او عملی تغیر و وینو .پای
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