
 

؟ ود  م ا  ایما و  تیامن  یبرا نامیپ یامضا  

 و    مه ، رضاتکه ماک چنان مرصوف ساوته یاب امر  یتین امن امیپ یکشدر را مدضدع امضا ایسیس   یفضا

  دسپر ه ان را مهه به فرامدیش زیبل عز مهر اک یچدب و س نگ ذغال و خاک کدچه و ابزار فضا

به افغانس تان  میزیه ترور یمبارزه عل  یر هبانه ایز اک ،ی ر راس  ولت امر   الملینیب یوهای د نیچنانکه اگاه 

خانه و  یبه،ده،وس تیملت  اغد یان را بر گر ه هاو ندکر ان گدش بفرمان من مسلاانه کر ند ایجتاوز عر

حامک ساوتند   ،ما رسگر ان  

نگ مدش و ب ملت افغانس تان ج یفر   یبراان ، ر  و اب ا ان ندکر نیب ن،یت متجاوزیحاک   واز ه سال یط

ن  ار   ایپشک جر  

 ینه های ، زم  اس تخبارایت ی،و  س تگاها الملینی، ابنک ب ینظامق یاز طر "اب صدور " مدکرایس  امغالگران

" یتیقرار ا  "امن  یده و اب امضایاما ه گر ان  ماه سفت کشدرمیرامعلن  ر مزرعه ن  یاس تع ار یشه های نفدذ ر 

 ین"  ، برای" گدرس تان متجاوز " اش را  ر مرز و بدمیخ "اسپ وحشیخداهد م یاب  ولت مز ورش م 

 د نش بکدب یمه 

البان پدل ط یکشت کدکنار را قصدن مساعد ساوتند ات برا ینه های کشدر زم   ر مناطق جندیب نیمتجاوز

و طالبان را مرتسک  4102 ر سال  خاریج یوهای ، وروج نران، پاکس تانیاد سالح را کک مدند یور 

س ان  راز ی ده را از ر یمار گز اورند ات ی ب یند ات ملت وس ته از جنگ را  ر گدمه از تنگناه گه اقرار  ا 

 برتسانند 

 و ست پرور گان امغال گر اب مز وران نیحاک یها یه ابزمیا،و و یپشت پر ه اب س   یها یحصنه ساز

شرت ی خداهند  ذهن و روان ملت حمزون ما راب یق م ینطر ی امغالگران از ا است که ید یهال  ید هایمان س نار 

به تد ه و "ابزار آ زا " "انتخاابت " ،" دن مده " مدکرایسیاف  یز قرص هایشکش وجتد ی مکنجه  هند و اب پ 

 مغال رااب بلند کر ن  س تان افسدنقباهل  ا هانگ ی ن نیند  و اب اورای،به اصطالح ارامش را ب افغانس تان یها

ه جرگه"  رمست بدهند  ات ابمد که لکمه" امغالگر" را به " وست و مهاکر" یمدگان "صلح"  ر" لد 

 یان خاک بپام ند، و  سرتودان رزق مان را برای اهان نیقت بین س ند بر چش ان حق یض کنند و اب ایتعد 



 برکشدر ما مهدار نگهدارند  یتر مدت طدالین

اب  یتین امن امیبر پ یدییهمر ات ه تنها ه جرگه" نی"لد  مشدریت ی"،"س نا"،واعضامی یز ور،"مدرا ولت م

شکش ی  پ زین را یطیرشا شان حیتی وداست ها برآ ور ه ساخنت بعیض یبلکه برا گذارند یم  اکیامر 

 یبل برانت ختت اکساخ مدریث یبرا ییاکیساند که ماه اجاع امر ی رس چدک اکبل م ینند چناچنه خرب هاک ی م 

ن را بعد از انتخاابت رشگ گذام ته است امیپ یها امضا ییاکیبرا رش اب امر   

 متام مد  دب مانبه فروش وطن حمب ن کهامیپ یبه امضاحاض  یچگاهیملت افغانس تان ه  یقعندگان وای منا 

   گر ند یمن

اک به یامر  ی ه گ رسکر  المل ابنیب یوهای ن ینامیکدام پ یاست که اب امضامطرح  سدالن یا افغاهنا یبرا 

زند؟سای م  یرمس یس ند ینده روی ان ایسال  یافغانس تان امده بد ند که حال ا امه حضدرمان را برا  

 یشدر هات ک یبه امن  یت ود مان و  ست  رازی امن نیاتم یا برایان  ر جندب رشق اس  ییاکیحضدر امر 

  سازند ن ساحه معییا خداهند  ری رازمدت مان را م  یاست که پالن هایانه وجندب اس  یرشق م 

 یبرا  شد ی خارج من  مان از کشدر امغال مده یبه سا ه گ یچ جتاوزگریه  د کهدانیملت افغانس تان م 

 افغانس تان را اب ان خیاتر نی گذم ته مان جتربه وداهند گرفت وصفاه ند خیاز اترن هم اانن انودانده یوروج ا

د آ ور   به اهازاز  ر وداهیپام یبر قهل ها یدق افغانس تان ازا  را اب رسبلنی ب و رمق وداهند ز   

  

 زنده اب  ملت ازا ه افغانس تان
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اکیهدا اران ساما  ر امر   

 
 

 

 

  


