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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 کابلوف ریخطاب به ضم
 

    ! کابلوف یشاغل
 

جمهور افغانستان  سیرئ  ید جاللتماب محمد اشرف غنشما در مورد عملکر  یجا یاظهار نظر و انتقاد ب  شیروز پ  چند
 افتاد .   ریچند سطر به تاخ  نیاز جواب دادن به شما داشتم نوشتن ا یبسا مهمتر ی، از آنجا که کارها دمیرا د

 

    !کابلوف جناب 
 

تان در افغانستان و خروج مفتضحانه تان  یخیبعد از شکست تار میبود دواریکه ما افغانها ام میبگو دیاز همه با  اولتر
 .  میا دهیخالف آن را د شهیمتاسفانه هم یول دیما مداخله نکن یدر امور داخل گرید
 

 ! کابلوف جناب 
 

 یکه من به جا  دیاست ، دوست دار ینزاکت یکمال ب دیافغانستان را اداره کابل خواند یاسالم یدولت جمهور نکهیا
 بخوانم ؟  رکیخودتان را ضم ا ی؟ و سمیاداره مسکو بنو ا یو  هیامارت روس هیروس ونیفدراس

 اما بعد    و
 دیتوانینم گریاست و د دهیرس انیو دو سال قبل به پا  یده ساله اشغال افغانستان س امیبه عرض تان برسانم که ا دیبا 

 .  دیتان را به ما بقبوالن ینظرها  ا یو  دیبه ما دستور بده
 

 ! کابلوف جناب 
 

   میانتقاد نکرد نیاز پوت فیبعد از ترور شامل باسا  ما 
  میما اظهار نظر نکرد دیکه خطاب را کشت یوقت همچنان

 بود ،  یاداره مسکو الزام یعنیکارها به نظر دولت شما  نیا
 

،  دییا یوضوع کنار بم نیکه شما هم با ا میو توقع دار دهندیمردان افغانستان هم آنچه را الزم بدانند انجام م دولت
 ما ندارد .  یبرا یشما فرق امدنیاگرچه کنار آمدن و ن

 

جمهور افغانستان  سیمسلح افغانستان است ، رئ یقوا یجمهور و سرقومندان اعل سیرئ یمحمد اشرف غن جاللتماب
 ؟   دیدهیکه نظر م دیوسط شما چه کاره هست نی، ا کندیمسلح افغانستان آن را اجرا م یو قوا دهدیم یفرمان

اتمر ، محترم حمدهللا  فی، جاللتماب امرهللا صالح ، محترم حن یجمهور محمد اشرف غن سیخودمان جاللتماب رئ ما 
 ،  میکنیشما احساس نم یبه نظرها  یازیو اصال ن میرا دار گریمدار و دولتمرد صادق د استیمحب و ده ها س

قفقاز " و استقالل  یصلح با " امارت اسالم یدر راستا  ا یو  دیخودتان نگه دار شیتان را پ یطرح ها و نظرها  لطفا 
 .  دیبه کار ببند ینیطلبان چچ 

 

 منصور فیشر محمد
 ۱۳۹۹ثور  ۲۸
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