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 نقدی بر نقد جناب داکتر خليل اهللا هاشميان

  
 
 

 دانشمند گرانمايه مدير مجلهء آئينهء افغانستان؛
  
يکی اينکه هر نويسنده حق . ناگفته روشن است که مسأله حق و تکليف در عرصهء نويسندگی يک عمليهء دوجانبه است 

از نظر برای خوانندهء جدی ايجاد تکليف می کند که خوب و خراب آن نظر را به ابراز نظر دارد و ديگر اينکه همين ابر
» لويه جرگه در ترازوی ديگر«پس عطف توجه شما به سياه مشق اين جانب . ترازو بکشد و قدر و قيمتش را معين کند

کند که اميدوارم اسائهء سزاوار ابراز سپاس فراوان است ولی نکات مندرج در نقدوارهء شما ايجاب نقد در نقد را می 
ادب تلقی نشود و آن بزرگوار را ترغيب کند تا اين مناظره را به منظور حالجی بيشتر، پی بگيرند و اين شاگرد را بيش 

  .از پيش بنوازند
کرده ايد و گناه های خرد و ! مفتاح باب اين که، شما در نقد آن مقاله، نخست صاحب اثر را به اصطالح پخته پرانک

 از گونهء داشتن سالم عليک با آقای قوی کوشان مدير نامهء اميد و همسويی يا همکاری با جناح پرچم حزب کالنش
در حاليکه حکم انصاف و عقالنيت آن بود که مقالهء بنده  زير ذره بين قرار می . ديموکراتيک خلق را برمال کرده ايد

 .گرفت نه خود بنده
تصور کرده اند که آشنايی با قوی کوشان و احيانًا همنوايی با يک جريان چپ ظاهرًا چنين می نمايد که آن بزرگوار 

اين خاک پای عالم را ) اگر بتوان رازش ناميد(سياسی، خطايی منکر و نابخشودنی است و افشا يا رويکرد چنان رازی 
  .به خاک سياه می نشاند

 برآنم که چنين درآمدی به قضيه منجر به خلط مبحث هرچند اين طرز برخورد به مسأله را بسيار ناسودمند نميدانم ليکن
می شود و به طرفين اجازه می دهد که خصوصيات همديگر را باال بکشند و از اندازهء قد، قطر شکم، مزهء دهن، وزن 

اما دوستدار تان به . بدن، کوچه گی ها، دوستان دور و نزديک، بقال سر کوچه و اعتقادات شخصی جانبين خبر بدهند
  . خودش، به خود اجازه نمی دهد که وارد چنان دقايقی شود و از آن جناب نيز به خاطر تکرارش نمی رنجدسهم

  .حاال می کوشم حتی المقدور، ابهامات حاصل از انتقادات تان را روشن کنم
ديد که با  تان با اين جمله ها از من خواسته بو2000 جنوری 30اگر درست به خاطر داشته باشم شما در نامهء مؤرخ 

با اين نامه از شما دعوت می کنم در مباحث مليگرايی مجلهء آئينهء افغانستان اشتراک و اظهار « : اميد همکاری نکنم
شما سمتی نيستيد و نشر مقاالت شما به طور مسلسل در اميد که با سمتی ها و تجزيه طلبان همنوا می باشند . نظر نمائيد

من در پاسخ نوشته بودم که چنين منشی درهء تنافر بين گروه های قومی را افزايش می و » .شايسته مقام عالی شما نيست
چه بهتر که زنده گی کردن در بين عقايد متفاوت را ياد بگيريم و راه . دهد و مخالفان عقايد تان را از شما دورتر می کند

» اميد«و هم برای » آئينهء افغانستان«م برای به دنبال چنان درخواستی بر آن شدم که ه. مدارا و مساهله را دنبال کنيم
اين اولين مقاله محتوی پندار های « : را با اين جمله ها معرفی کرديد» آئينهء افغانستان«ولی نخستين مقاله ام در . بنويسم

گرايی صرف نظر از تمايالت ايديالوجيکی نويسنده که متهم به چپ. فلسفی دکتور عثمان است که در آئينه نشر می شود
در حاليکه ملتفت می شوند اين مقاله را کی نوشته، لطفًا دقت بفرمايند : بوده است، تقاضای ما از هموطنان محترم اينست

  )2000، سال يازدهم، جوالی 82آئينهء افغانستان، شمارهء .(که چی نوشته و با چنين طرز ديد آنرا نقد و بررسی نمايند
می ! هر که با ما نيست تروريست است: ، سخن جناب بوش را به خاطر می آوردزنهار و هوشدارباش شما به هموطنان

  اين حد اعالی خود محوری است ـ يک قاضی خودخواندهء بين المللی از فراز قوانين و عرف . بينيد که چه در سفته است
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ود دارد و آن تبعيت فقط و فقط برای تشخيص حق از باطل يک مقياس داوری وج: و سنن سياسی فرمان صادر می کند

  !از من است در غير آن سرش زده و مالش تاراج
سر می کشد و اعالم می کند که برای وطنپرستی تنها يک » !ملی گرايی«از موضع شما چنان فتوايی از گريبان ردای 

  .استمخرج عبور و يک منفذ ديد وجود دارد و آن نيفهء سوزنيست که در کاج کرتی متولی وطنپرستی سنجاق شده 
را کی نوشته ولی برغم استدعای راقمش جناب مدير آئينهء » تاريخ در ترازوی ديگر«اين کامًال مفهوم است که 

  .اکنون هم آن دعوت و چالش سرجای خودش باقيست. افغانستان خوب در نيافته که قضيه از چه قرار بوده است
ه ام علل و اسباب انحطاط فکری و اجتماعی ما را به من در آن مقاله در يک بررسی فشردهء تاريخی ـ سياسی سعی کرد

حاال هم تمام پرسش های مطروحه در آن . قدر توان نشان بدهم و مشخص کنم که ما در کجای تاريخ و تفکر قرار داريم
  .نوشته سر جای شان باقی هستند

ی، قضايی، سياسی و اقتصادی من بر آنم که هنوز جماعت مدرن در افغانستان تأسيس نشده است و اکثر مؤسسات حقوق
. در کشور ما خيلی کم افرادی به فرديت رسيده، سر باال کرده اند. ما که به تقليد از غرب تشکيل شده اند نهادينه نشده اند

که کامًال شعوری و آگاهانه، عضويت در اجتماعاتی چون حزب، سنديکا و اتحاديه های روشنفکری را بپذيرند و بدانند 
بايد روشن کنم که پايگاه های اجتماعی، اتنيکی و عقيدتی ما، قوم، قبيله، خانواده های .  و چه می کنندکه کی هستند

سنتی، مؤسسه مذهب، مساجد و تکايا می باشند اما خاستگاه های سياسی و ايديولوژيک نوين ما کمونيسم، فاشيسم، 
  .ه ايمسوسيال ديموکراسی و ليبراليسم هستند که از ديار فرنگ وارد کرد

اگر اين عاجز را تکفير نمی کنيد معتقدم که هنوز ملت به مفهوم معاصرش در افغانستان پديد نيامده و جامعهء ما التقاطی 
از اين سبب تا حد زيادی تافته . از طوايف نامتجانس است که با ضرب و زور ستمگران تاريخ در کنار هم چيده شده اند

از همين جا ما در ملتقای . ناهمآهنگی و ناهمسويی در بافت تاريخی شان نهفته است ع های جدا بافته از همديگراند و نزا
پرادوکس دو دوران تاريخی زندگی می کنيم و تا اين پرادوکس ها رفع نشده اند راه ورود به دوران جديد بروی ما بسته 

  .خواهد بود
در موارد زيادی براه خطا رفتند و فاجعه به بار آوردند من با شما کامًال همعقيده هستم که حاکميت های چپ در افغانستان 

اما پرسيدنی است که به دنبال سقوط چپ، چرا حکومت های مابعد چپ که مدعی عدالت خواهی و استقرار حکومت 
  .اسالمی بودند در اعمال قساوت و شدت عمل دست چپی ها را از پشت سر بستند

هم در يک بررسی تاريخی و جامعه شناسانه علت العمل اين نارسايی می خوا. من از شما طالب پاسخ ارزشی نيستم
  .دوجانبه را بشگافيد

اگر ثبات سياسی و . تاريخ گواه است که از مشروطه خواهان اول تا دم حاضر، سر هر نهضتی به سنگ خورده است
 پيامدش هرج و مرج و بی ثباتی بالعکس اگر ظاهرًا دموکراسی داشته ايم. امنيت مدنی داشته ايم دموکراسی نداشته ايم

من گره . از همين سبب آن نصاب منطقی که تأليفی از دموکراسی و ثبات باشد در کشور ما کشف نشده است. بوده است
  .کور تاريخ معاصر افغانستان را در اين تناقض می بينم تا نظــــر شــــما چـــه باشـــــد

يس جامعهء مدنی را داشته ايم و نه به عقالنيت متواضع، شکاک و کاونده به ديگر سخن ما نه شرايط نظری و عملی تأس
بنياد و پايهء فلسفهء سياسی ما را ضابطه های جامد و اليتغيير . که از الزامات ورود به جهان جديد است اقتدا کرده ايم

ت سنتی را با ارزش های جهان تا حال خيلی کم به خود زحمت داده ايم که موارد همآهنگی و تفاهم مقوال. تشکيل ميدهند
  .معاصر کشف کنيم و از طريق اجتهادات هوشمندانه و شجاعانه زمينه را برای انتقال حاکميت به مردم آماده کنيم

اين نکات را به خاطری بار ديگر از نخستين پاسخنامه ام به شما، استنساخ کردم که از آغاز تماس شما با من، در پی سر 
باشد که فارغ از عصبيت و لجاج اين مناظره را در مسيری منطقی و .  و جدی با شما بوده امکردن يک بحث اساسی

  .عقالنی پيش ببريم
  »!لويه جرگه در ترازوی ديگر« بعد از اين مقدمه می پردازم به نقادی نوشتهء تان پيرامون ارزيابی از مقالهء اخيرم 

يده اند انتسابم به يکی از جريانهای چپ سياسی را مسجل و مستند اول کالم می پردازم به نظر لطف آن بزرگوار که کوش
  .نشان بدهند و با استفاده از ذهنيت مسلط مرا پيشاپيش به اصطالح ضربهء فنی نمايند

از آنجا که من به آزادی عقيده و وجدان باور دارم هيچکس را از هيچ جريان سياسی قبل از ارتکاب جرم گنهکار نميدانم 
  .مه، حالت اصلی است تا خالفش را مدعی ثابت کندچه برائت ذ

به خاطر اطمينان خاطر تان عرض می کنم که من هيچگاه عضويت احزاب سياسی از جمله حزب دموکراتيک خلق را 
بديهی است که مرتکبان . نداشته ام و از آنها نيز کسانی را که دست شان به خون مردم تر نشده است گنهکار نميدانم

 . حقوق بشر، از هر گروه سياسی، سزاوار بازجوئی و محاکمه در محاکم ذيصالح بين المللی هستندجنايت عليه
محمد اکرم عثمان در دورهء کمونيستی از جملهء پيروان ديالکتيک مارکسيزم ـ ليننيزم شناخته شده و «: آنجا که آورده ايد

ی سياسی و داستان های کوتاه او در دورهء کمونيستی مقاالت زياد، تحليل ها: با حکومت پرچمی ها همکار و همساز بود
  خواهشمندم که يکی از آن نوشته ها را به عنوان مشت » .و هم به نام های مستعار نشر شده است) اکرم عثمان(زير نام 

  



  مجلـــهء فـــــردا
  نشريهء

 کلوب قلم افغانها

 3

  
ن در غير آن شما را به وجدان علمی تا. نمونهء خروار چاپ کنيد تا سرخرويی نصيت شما و سياهرويی نصيب من شود

  .رجوع می دهم تا دريابيد که حقيقت از چه قرار است
  .و اما جريان همکاری من با حکومت به اصطالح کمونيستی

بعد از کودتای ثور به دستور بارق شفيعی وزير وقت اطالعات معزول شدم و مدت يکسال به عنوان مامور منتظر بدون 
و حکومت چهاردهی را چشيدم » اکسا«عم زندانهای مؤقت در جريان آن مدت سه چهار بار ط. معاش خانه نشين گرديدم

را در افشای جنايات دولت بر » !دراکوال و همزادش«و همزمان با نخستين ماه های تهاجم اردوی اتحاد شوروی رمان 
 سر اقتدار نوشتم و به جريدهء حقيقت انقالب ثور ـ به رياست اسد اهللا کشتمندـ فرستادم که در آن روز ها به خاطر

از همين جا دل به دريا زد و نشر آنرا در پاورقی . استمالت از مردم داغديده، مطالبی غير متعارف چاپ می کرد
  .روزنامه سر کرد

اسد اهللا کشتمند معزول گرديد و گالب زوی وزير داخله در شکوه از من، روزنامه را .  فردای آنروز غوغايی بر پا شد
به مارشال سکالوف معاون وزارت دفاع اتحادشوروی که در آنروز های در قصر چهلستون بود برد و مدعی شد که به 

  .توهين کرده ام! تره کی و شاگرد وفادارش
ه بعد دو نفر تروريست مقابل دروازهء خانه ام بسويم شليک کردند که پنج گلوله به من اصابت کرد و قريب يک و نيم ما

  .يکسال با مرگ و زندگی دست و گريبان بودم
رويداد ديگر . در دوران حکومت کارمل در بست پنج، عضو مديريت فرهنگ خلق بودم در حاليکه خودم فوق رتبه بودم

 اسد اهللا حبيب رئيس انجمن نويسنده گان مجموعهء داستانهايم را چاپ کند اما بخش تبليغ و ترويج اينکه قرار شد داکتر
يکی اينکه مجموعه بدون : کميتهء مرکزی به عنوان باالترين مرجع سانسور، نشر مجموعه را به دو شرط، مشروط کرد

  ! داشته باشد بايد نامی مستعار برگزيندنام نويسنده نشر شود و ديگر اينکه اگر صاحب اثر، اصرار به نشر نامش
  .را بر پيشانی کتابم نوشتم» کوزه گر«من که محکوم به حرمان از حق استفاده از هويتم شده بودم، اسم مستعار 

در دوران حکومت داکتر نجيب اهللا که ديگر آبها از آسياب افتاده بود و خرس قطبی با بيرون کردن قوايش از افغانستان 
در روزگاری که او مرا به حيث مستشار در تهران مقرر کرد شخصيت . ده بود وضعيت به کلی فرق کرددمش را چي

های خوشنامی چون جناب خالقيار به عنوان صدراعظم، جناب انور ارغنديوال به حيث معاون صدارت، خانمها صالحه 
ه عنوان شارژدافير در کويت فاروق اعتمادی و معصومه عصمتی به عنوان اعضای کابينه و جناب آصف ظاهر ب

  .خدمت ميکردند هيچکدام حزبی نبودند و نجيب واقعًا می خواست تالفی مافات کند و از قدرت بخاطر صلح کناره بگيرد
او در يکی از سخنرانی . شايد او در ميزان مقايسه با شماری از جنگ ساالر ها و سرکرده ها، غير وابسته ترين بود

مرا متهم می کنند که نوکر يک ابرقدرت بودم اين درست است اما منتقدانم نوکِر : "ين گفتهايش در همانروز ها چن
من يوغ نوکری را دور افگندم و سه سال با آزادی تمام، افغانستان را اداره کردم ولی منتقدانم بی اذن ملُک . نوکر هستند

 !"فهد، رفسنجانی و غالم اسحق اجازه ندارند که آب شانرا هم بخورند
  .و جناب صبغت اهللا مجددی رئيس جمهور سابق، حکومت بعد از نجيب را چنين بر کشيده است

چی کار هايی که . در حاليکه ديگران بيست جا خود را فروخته اند. من از آغاز تا حال نه مذهب فروخته ام و نه ملت را"
واهللا ما . ن کار ها را کرده باشند يا هيچکس ديگرواهللا اگر روس اين کار ها را کرده باشد، واهللا اگر کمونيستها اي! نشد

به نقل از هفته نامهء ." (عزتی را که خداوند به مجاهد داده بود بزمين زده شد. خجالت می کشيم که نام مجاهد را بگيريم
  )53، شمارهء 1372 ثور6اميد، 

 که شما مليگرايی تانرا بر بنيادش پس دستآورد ملت ما از پيکار های ضد استعماری در قرن نزدهم و بيستم کدامند
  کـــدام آزادی؟: می پرسم» !آزادی«استوار کرده ايد؟ حتمًا ادعا داريد 

اگر از انصاف نگذريم ملت ما با دادن مليون ها شهيد و هردم شهيد هرگز سايه سار آزادی را نديده و شهد استقالل را 
 استبداد داخلی و نيمه داخلی در وطن ما بوده و تا حال هرگز پيامد هر پيروزی تاريخی، آغاز دور ديگر. نچشيده است

اين حقيقت به قدری آفتابيست که با هيچ طفره ای . مجالی برای تجلی ارادهء آزاد مردم ستمديدهء ما فراهم نشده است
نزلت بنا بر آن، آزادی به عنوان يک مضمون نجات بخشای اجتماعی در فرهنگ سياسی ما م. نميتوان انکارش کرد

  .الزمش را نيافته و پيوسته با سؤ استعمال مواجه بوده است
ديگر اينکه مجاهدات مردم ما عليه سلطهء بيگانه با انگيزه های نيرومند دينی قوام يافته و نقش مليگرايی در آن چشمگير 

  پس پايه های جهانبينی شما بر روی چه استوار شده است؟. نبوده است
  .مچشم انتظار پاسخ تان هست

تا چندی پيش آزادی با انارشيسم، تجزيهء عملی کشور، جنگهای فرسايندهء داخلی، آدمربائی، برخورد های قومی، 
مذهبی، غارت موزيم ها، انتقال و فروش دار و ندار کشور به شمول لوح سنگ سلطان محمود غزنوی به پاکستان، دست 

 مدرن معنا شده است همان اعمالی که کشندهء آزادی های اندازی به نام و ناموس زنها و تباهی تمام مظاهر زندگی
  .راستين بوده است
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آيا مردم متعارف ما سزاوار پاداشی بيشتر از اين نبوده اند و آيا آزادی ملی، تماميت ارضی و اعمال حق حاکميت ملی با 
راست اعمال شد ناقض همين دست اندازی ها تعبير و تفسير می شود؟ بدون شک آنچه در کشور ما توسط چپ و 

  .چشمداشتی بود که مردم از آزادی راستين انتظار داشتند
را محصول طرز تفکر جديد من قلمداد » لويه جرگه در ترازوی ديگر«آنجا که با طعن و تعريض پراگرافهايی از مقالهء 

شيوهء توليد «در کتاب کرده ايد به استحضار می رسانم که من در دوران حاکميت حزب دموکراتيک چنان مطالبی را 
آنچه را که اکنون اين جا . به تفصيل نوشته بودم که از سوی اکادمی علوم نشر شده بود» آسيايی و چگونگی تحول تاريخ

  .و آن جا نشر می کنم ادامه همان مباحث انتقاديست
 نشر شده است چنين   BBCی در يک بررسی محققانه که از سوی راديوي: و اما استنباط ما از لويه جرگه ها متفاوت اند

جرگه به کدام . جرگه کهن ترين نهاد سنتی در مديريت اجتماعيست و ريشه در تاريخ و فرهنگ قبيله دارد: می خوانيم
در . قوم، قبيله، ملت، محل و فرهنگ خاص تعلق ندارد و به گونه هايی در ميان همه جوامع بشری ديده شده است

ر سياسی و اجتماعی پيشرفته برخوردار اند، نقش آن کم رنگ تر شده و کار برد آن کم جوامعی که از سازمان و  ساختا
  .کم از ميان رفته است

در . در افغانستان هنوز هم جرگه يک راهگشای سياسی ـ اجتماعی شمرده می شود و از کارآيی خوبی برخوردار است
وارد وسيله ای بوده است برای مشروعيت بخشيدن مورد بهره برداری سياسی از جرگه ها جای بحث است و در بيشتر م

  ) به وقت گرينويچ59:18 ساعت 08/05/2002تاريخ .(به خواسته های از پيش تعيين شدهء دولت های افغانی
در ارتباط به کشور ما تا جائی که من اطالع دارم مشارکت اقليت های قومی در چند جرگهء مهم نيم قرن اخير، بيشتر 

  .ن بوده و نقش چندانی در تصاميم آن ايفا نکرده اندسمبوليک و نمادي
خداوند به آن گرامی برادر اعصاب آرام، فرج و فراغت ارزانی کند تا پشت و پهلوی اين مسايل را که ارتباطی مستقم به 

  .اختصاص شان ندارد بيشتر بکاوند
» عميد« آن دانشمند گرانمايه صرفًا به لغتنامهء برآنم که)) اصل و نژاد: کلمهء تبار به معنی((و اما درمورد کالبد شگافی 

فرهنگ علوم «در . بسنده کرده اند و صرفًا تعبير لغوی آنرا ارائه کرده اند که کافی به نظر نمی رسد» معين«و احيانًا 
ابط در گفتگوی انسان شناختی اصطالح تبار بر رو: کولب چنين می خوانيم. نوشتهء جوليوس گولد و وليام ل» اجتماعی

  : از اين ديد تبار به دو الگوی نزديک به هم که مفاهيم مختلف دارند مربوط می شود. خويشاوندی متمرکز است
معمول ) شجره شناسی(» تبار شناسی«کار برد اصطالح در انسان شناسی از يک جهت همانند کاربرد آن در ) الف(

يا هر دو نيايی . به گونه يی که يا يکی نيای ديگريست. تبار به مفهوم پيوند خويشاوندی ميان دو فرد است. است غربی
  .مشترکی دارند

نظام . مفهوم ديگر تبار در کاربرد آن در زمينهء درونی خويشاوندی يعنی عضويت در يک گروه مشخص می شود) ب(
کنند در بخش بندی می ) کالن، دومان وغيره(جامعه را به گروه های مجزا و نامنطبق » يک خطی«های خويشاوندی 

چنين جامعه يی اتکای به تبار موجب برخورداری از مقام، وظايف و حقوقی است که از عضويت در گروه های همتبار 
  )210همان کتاب ص .(حاصل می شود

از توضيح افنزونتر اين واژه در گستره های ديگر صرف نظر ميکنم چه برای آن عـــالم جيـــد که لغت شناس هستند به 
  !ل حاصل است و زيره به کرمان بردناصطالح تحصي

قرار مسموع شماری از آن فلکزده ها مايل . از فراخوان عام تان مبنی بر توبهء رسمی کمونيستهای وطنی خوشحال شدم
اند از صدق دل در پای وثيقهء پيشنهادی شما مبنی بر قبول تمام مسووليت های اين بيست و سه سال امضاء بگذارند ولی 

  .امن قاضی القضات محترم نمی رسد که در آن سوی اقيانوس ها محضر و دفتر و ديوان دارددست شان به د
اگر از مزاح بگذريم و خدا گردنم را نگيرد آن داکتر رسالتمند از جميع علوم جديد و قديم فقط پروسيجر يا روال يک 

، هيئت منصفه و قاضی محاکم ثالثه و عمليهء داد رسی را ملتفت نيستند و خود را بجای مستنطق، پوليس، حًٌارندوال
خانهء داماد خبری : حتی داور ارشد محکمه ء بين المللی جنايی مقرر کرده اند و دل باال فرمان و احکام صادر می کنند

  !نی، خانهء عروس دنگ و دهل
 کابل مجلهء آن که در. می خورد» افتو«بزچرانی می کند و خاک و ! حرف آخر اينکه مخلص تان کماکان در جابلسا

. سپرده و نام مرا مو به مو بر سر خودش گذاشته است! را نشر می کند آدم ديگريست که دل به سر و قامتم» زنبيل غم«
اما استدعا دارم که آژانس . ما هر دو پادشاه نيستيم که در يک اقليم نگنجيم. ولی هيچ فرق نمی کند و اعتراضی ندارم

  .ساندمربوط تان اين تصيحح کوچک را بر
در مورد درجهء مشروعيت لويه جرگه اخير عرض می کنم که آن لويه جرگه در قياس با لويه جرگه هايی که در نيم 

من معتقد نيستم که به دنبال . قرن اخير داير شده اند فراگيرتر بود و اقليت های قومی در آن مشارکت اختياری داشتند
  در .  آن مجمع يک حسن مطلع بود و خبر از تفاهم نسبی می داد. يم رسيدتدوير اين لويه جرگه ما به بهشت آرمانی خواه
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. مورد بيش و کم اقوام برادر در ترکيب جامعهء ما بايد منتظر بمانيم تا نفوس شماری دقيقی در افغانستان صورت بگيرد
  .تا آن وقت نبايد بر مبنای اعداد و ارقام تقريبی، بهره برداری سياسی بکنيم

ن هاست که به عنوان برادر بزرگتر، از خود وفاق و گذشت بيشتر نشان بدهند و بر زخم هايی که از حکومت بر پشتو
  .های خود کامه بر جسم و جان برادران تاريخی ما باقی مانده مرهم بگذارند

  مبحث چون و چرای مشروعيت و رابطهء تنگاتنگ آن با حاکميت و مالکيت موضوع بسيار جذابيست که 
.                         اهللا در آينده به کمک شما پيش خواهم برد و نظرگاه هايم را در ارتباط با افغانستان و منطقهء ما ابراز خواهم کردان شأ

  
  

  پايان
 

 


