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کایامر دیجد«  یژیسترات    «  

 

آنکشور  خیجنگ تار نیتر ی، سکاندار طوالن کایجمهور امر سیئر نیترامپ که بمثابه سوم یآقا

، بخاطر ابراز تفاوت با اسالف به شکست در افغانستان اعتراف نموده وبا فرستادن  دهیگرد

سکندر »  نیا خواهدی، جنراالن کتر کشته و آگاهان امور به کشور مام یمقام استخبارات نیبلندتر

آگاه و به « شکست »نیهمچوارسطو مواجه است به رموز ا ییکه با فقدان مشکل کشا«  انزم

 ریختم جنگ تدب ای، تا بخاطر مهار کردن و گو آبدیوقوف  نیسرزم نیسحر و اعجاز کوه ها ا

                                                                                                        .شدیندیب

 یقدرت نظام نیکه قرعه فال بنامش زده شد و در راس بزرگتر هیسود و سرما ییایموفق دن تجار

در کشورش از  یاستخبارات یباز نیتر دهیچیو با پ« بزرگ  یهایباز»  دیدر دور جد دیجهان با

را با  یاستخبارات یهایباز نیتر دهیچیپ دی، با افتهیتاز جهان نزول  کهیابر قدرت  گانهیموقف 

و  کریو انحصارات غول پ کایامر کیوپولوتیبخاطر حفظ و گسترش منافع ج لیوسا نیتر فیکث

.                                      ببرد شی، به پ یمنطقو یابر قدرت و رقبا یجهانخوار با رقبا   

برخورد متفاوت با اسالف داشته باشد  خواهدیم یو خارج یکسب وجاهت داخل یترامپ برا یآقا

حب الوطن و  یقلم بر مبنا نیراه انداخته و ا یژیسترات ایگو رامونیو غوغا پ ییو سر وصدا

                                          :داردیدر مورد آن عرض م جازیافغانستان به ا یایمصالح عل



 شتریاز همان ب کایاست که امر یخونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارج یدیتراژ ـــــ

  ،شفاف ریغ استیآنکشور ، س یرکن آن بوده و در هفده سال حضور نظام کیاز چهاد دهه قبل 

جمهور  سییر نیچهل وششم نروی، بد باشدیعامل تداوم آن م کایامر زیپر ابهام و کجدار و مر

:                                                                                    آگاه باشد که دیبا کایامر  

است و در گام نخست اگر اعتراف بخاطر  یو اخالق یاسیدر افغانستان س کایامر شکست  

.                                                   گذاشته شود انیناکام نقطه پا استیس نیبه ا دیاصالح است با   

 نیاست و اما در تمام ا آفتهیانجام  سمیترور یبه افغانستان به بهانه نابود کایامر یلشکر کش ــــ

، تا کنون با ابعاد گسترده و  افتهیم (آغاز 1975از همان مرکز که در سال )  سمیمدت ترور

دوست »  کایکه امر دینمایمسخره م گرید نیکشور ما دوام دارد . ا هیبمثابه جنگ اعالم نا شده عل

 زیدالر را ن اردیآن پاکستان که نزده مل مانکاریدارد و متحد پ کیژیسترات مانیو پ« افغانستان 

و هر روز  دهدیگان دوام م شهیشرارت پ یزده است ، به نقش خود بمثابه مرکز و حام بیبج

.دارندیم در کشور ما برپا الیآنکشور طالب و داعش و ... کربال و شط یاستخبارات نظام رانیاج     

 شهیر ایکه با افغانستان است و  دیثابت نما کایمعک تجربه است تا امر دیجد یژیاز سترات سخن

.       دهدیمردم ما دوام م یکشتار و برباد متیرا به ق یو شاخ بر یاریترور را در پاکستان آب    

، ناتو و جامعه  کای. امر باشدیافغانستان م لیپاشنه آش نیفساد ساالران و دولت فاسد بزرگتر ــــ

قانون و  تیاالرض و فقدان حاکم یکه در تداوم فساد و مفسدان ف ندیدرک نما دیبا یالملل نیب

، صحبت از کمک به صلح و ثبات و  یو قوم یمیتنظ ری، غ یمسلک رومندین یمسلح مل یقوا

 کمک یصحبت از ارقام نجوم کایمکرر خواهد بود . جانب امر بیسراب و فر کی یزسازبا

و  میخوریکه ما کاه م کنندیوفکر م ندینمایمسلح م یدالر به قوا اردی( مل 76به افغانستان و ) 

آن که  ریمنسوبان دل یها یمسلح با تمام فداکار یاست و قوا یتحفه ک یپتوکراسیکه کل میدانینم

 یحت کایو کمک روزمره امر ی، در عدم حضور نظام دهیمتعارف مجهز نگرد یردوبحساب ا

.                                    تواندیتاب آورده نم رانیا سیماه هم با تجاوز پاکستان و دسا کی     

و  یژیکه در صورت عدم توجه به موارد فوق سترات دیو ناتو با کایجمهور امر سییر نرویبد

که  کایآن امر ریو در غ باشدیخونبار افغانستان م یدیتداوم تراژ یساختن عساکر به معن ادیز

 یاز موقف کشور اشغالگردور دیآن در قبال کشور ما اظهر من الشمس است با یاخالق تیمسول

افغانان و حق گذار کشور ما بشاهراه  اتیافغانستان و حق ح یمل تیحق حاکم یایجسته و به اح

و ناقضان خشن حقوق  یو بخصوص از اعزام مجرمان جنگ دیمساعدت نما یصلح و بازساز

.                    اشدبنمردم به اعزا نشسته ما  نیه زخم خونب یها ، نمک اضاف یبشر بلک واتر   


