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إ کایجمهور امر سیئخطاب به ر  

 

 

ستدیا یدر کنار مردم افغانستان م کایامر »  » 

 
               .است افتهیجمهور افغانستان بازتاب گسترده  سیئبا ر یلفونیکلمات از زبان شما در صحبت ت نیا

 یدینموده اند که تراژ ی، بشما حال گذردیپنج ماه م دیشما در قصر سپ یشک اکنون که از سکاندار بدون

از عوامل عمده آن  کایامر یاست و امپراطور یخونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارج

 یآقا،  دیپرآوازه کشور شما که چند روز قبل رخ در نقاب خاک کش ستیژیسترات نیو هم باشدیم

تا « کمربند سبز »  یوریاسالف شما در اوج جنگ سرد و از طراحان ت یمل تیمشاور امن یبرژنسک

 کردیم اظهار ندامت نم ۱۹۷۹ یگان در جوال شهیشرارت پ هیکمپ ترب نینخست یزنده بود از اساسگذار

 تیاهم یب یسقوط اتحادشور کیژیسترات« برد »  اسیهمانند افغانستان رادر مق یکشور ها یو تباه

کرده اند  رونیروزگارمردم ما بآنان طالب و داعش دماراز یبعد یکه اکنون اخالف و نسل ها خواندیم

را مرتکب  تیبشر هیعل اتیگان خوفناک افغانستا را آماج قرارداده و همه روزه جنا شهیو شرارت پ

                                                                                                            .شوندیم

                                                                                                              

 یبه صودت مشخص علل اساس یاست و در احوال جار ادیخونبار افغانستان ز یدیتداوم تراژ عوامل

قانون ودر بعد  تیبر حاکم یو مبتن یفقدان دولت مل ی، در بعد داخل سازدیکشور ما را م لیکه پاشنه آش

.  باشدیگان م شهیشرارت پ یمرکز ترور و حام ثیتداوم همان جنگ اعالم ناشده پاکستان بح یخارج

 خوردیرقم م کایامر کیوپولوتیافغانستان در چنبره ج یخیحدود دو دهه که مقدرات تار نیهردوعامل در

خلق خدا در افغانستان به  نی، از مظلومتر یو اقتصاد یاسی، س یحضور گسترده نظام«  ریخ» و از 

سلف  تیخالق محصول یحکومت دوسره به اصطالح وحدت مل نیهم ی. حت ردیگیم یاعزا نشسته قربان

                                                                       .باشدیم یریجان ک یشما و از ابداعات آقا

                                                                                                                     

بهانه شاخته است ، مردم با تعجب و افسوس «  کیژیقرارداد سترات» حضور خودرا  کایامر کهیحال در

 یاست که بگفته وطن کایدولت امر زیکجدار و مر یها استیشان محصول س یمل بتیکه مص نندیب یم

افغانان  ی، دست وپا یو بحساب شاخ بر یاریرا درپاکستان آب شهیو هم در نعل و ر زندیم خیما هم درم

                                                                                                    .دینمایرا قطع م

                                                                                                                     

 



) پکتا ــ سنتا ــ  یالملل نیاصول حقوق ب نیتر یادیگرفتن تعهدات خود ، ناقض بن دهیبا نا د کایامر

 (شنیگی) مورال اوبل یاخالق تیحال مسول نیو در ع شودیاجرا گردد ( پنداشته م دیسروندا ـــ قرارداد با

               .نموده است پا ریافغانستان ، ز یجار بیخالق مصا یخود را بمثابه ابرقدرت و امپراطور

  

!جمهور سئیر یاآق  

 

 

 نیاز یرویاست ، با پ تیشخص اریو مع قتیمعترف بودند که عمل ، مالک حق زین کایامر انگذارانیبن

 یمل بتی. اکنون که درروز مص دانیما ، داگز او دا م یاصل وبا عبرت از گذشته دردناک بقول وطن

                                          .میباشی، منتظر اثبات آن در عمل م دیزده ا یما حرف از دوست یمل

                                                                

 نی( که در نوع خود ششم اهیس نی) چارشنبه خون روزیهولناک د اتیمن الشمس است که جنا اظهر

بلخ ، خوست و ... توسط  اتیحوادث خونبار وال بیو به تعق یدر شهر کابل در سالجار ینیدهشت آفر

ما و  النقات یاست و اگر بخاطر نابود افتهی( ، انجام  یاس آ یآ یها شهیو مل رانی) اج یطالبان حقان

به  ورافغانستانیکه مردم صبور و غ دی، باور داشته باش دییآنان در پاکستان اقدام نما یستیمراکز ترور

 کایامر یاهداف امپراطور یمردم ما که قربان رآنیشما باور خواهند کرد و در غ یدوست یسخن و ادعا

دولت تان دانسته و  یپا ریوطن شانرا ز بتیقاتالن خود و سر نخ شرارت و مص کیاند ، شما را شر

                                                                              .باشدینفرت و انزجار شان برحق م

 

حرمت با  


