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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 :ارش و نوشـــتـه  ازگتـتـبع، ن

 » سعيد افغانی–يـدی ـسع« دين ــن الـاميداکتر اج ـحـال
  » سعيد افغانی –سعيد ی «ح الدين داکـتر صال و

  

  الرحمن الرحيمبسم هللا 

  ادیـستـشھا ، نـتـحاریا ، شـیـخودکُ 

١  
ھرلغت، کلمه  واصطالح   حد اقل دارای معنا . رد دا)کارت ھويت ID  (هرھر لغت، کلمه واصطالح از خود تذک

معانی لغوی و تحت الفظی  در طول تاريخ پيدايش لغت .  باشد ويا معانی تحت الفظی، معنا ويا معانی اصطالحی می

مانند، اما معانی اصطالحی به مرور زمان تغيير نموده، ابعاد  ح چندان تغيير نکرده و به حال خود باقی میو اصطال

 .  وسيعتر، خوردتر و حتی مفاھيم متفاوت را گرفته انــد

ً در مورد کلمات و اصطالحات سياسی حاد تر وجدی تر استأاين مسـ  تعاريف ئۀپيشکش کردن و ارا. له خاصتا

 ۀصات و صفات يک لغت و اصطالح  باشد و منع کنندختمامی مشۀ  نع ، يعنی تعاريفيکه در بــر گيرنــدجامع و ما

  . شود صفات و مشخصات لغت و اصطالح ديگر باشد، نيز ضروری پـنداشته می

 تالش و زحمت کشيدن برای کسب رزق حالل ھم تالش و عــرق ريزی است اما تالش و عـرق ريزی برای مثالً 

مسلحانه بر بانک به منظور کسب مال و پول ۀ حق ومال ديگران وحملــه ال شخص ديگر، ظلم و تجاوز بغصب م

مطميناً که تالش و عرق ريزی برای کسب رزق  حالل با تالش و عرق ريزی برای . ھم تالش و عرق ريزی است

  . جامعه، تفاوت داردۀ ب مال شخص ديگر،  تجاوز و عمل خالف نورمھای قبول شدغص

 ھمچنان اعـدام، گرفتن نفس کسی به اساس حکم قانون و  قتل و کشتن کسی بدون مجوز قانون درنھايت امر ھمان 

ی ھمانا گرفتن حيات کسی است که از لحاظ حقوقی و معـنا ھريک گرفتن ئنھاۀ گرفتن نفس انسان است که نتيجـ

  .انونی بوده ودرھمين ازھم متـفـاوت اندحيات کسې است که يکی به اساس مجوز قانونی و ديگری بدون مجوز ق

ين راستا مفاھيم حقوق اساسی و طبيعی انسان که به اساس قانون ھم نزد بعضی از انسان گرفتنش مجاز نيست و ادر

را ازوی سلب کرد، نيز بحث جالب و مطرح است اما به  توان به اساس حکم قانون آن حقوق ديگر انسانھا که می

  .     پرھيزيم لت کالم ازآن مینسبت ضيقی وقت و طوا
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ً اما ا. گويند واضح است را استشھادی می  آنه ایمفھوم لغوی خود ُکشی ، ٳنتحاری که عد  يا  خود کشی صطالحا

ه در دگرديبه اين معنا که خودکشی منحصر به خود انسان . باشد  دو مرحله و مفھوم تقريبا مستقل مینتحاری ٳعمل

خاطر  از بين بردن ه شخص خود را ب است که طی اين عمل ی خود به قصد و مفھومنتحاری ُکشتناکه عمل  حالی

   .نمايدنابود می  ويا از بـين بردن کس ويا اشخاص ديگرکشته و ھدفیو يا تخريب 

. يعنی ھر عمل انتحاری به قصد خود کشی است اما ھر عمل خودکشی عمل انتحاری به مفھوم استشھادی نيست

را   آنه ایعمل انتحاری با جوانب سياسی و عقيدتی است که عدا ھم به طور عمده ھمين موضوع بحث امروزی م

  .نامند، تا خود ُکـشی استشھادی می

حق بودن و عدم ه  درين مبحث و پژوھش موتيف، انگيزه، اسباب و عوامل عمل انتحاری، حاالت روانی، ُمبِرر، ب 

  رساند و يا خيـر؟   انتخاب شده انـتحاری را  به ھدف میۀ که آيا وسيلیالؤالخره  جواب دادن به ساآن و ب

 که ی وجودا  ب.بس حساس و مھم استۀ نکات بس مھم و اصلی بحث ما ھمانا تمرکز به بعضی جوانب  اين قضيــ

کند   از  جوانب ديگر قضيه را نيز ايجاب مییاين کار و تحقيق ضرورت به  موشگافی، تکميل و غنی سازی بخش

  . استا کار ادامه خواھد داشتين راکه در

را    درجھان آن که از عمل انتحاری است ی بدون ھدف سياسی وصرف برای ازبين بردن خود نوععمل انتحاری

  . شناسند نيز می) اوتنازی(به نام 

 مطابق به قوانين برخی از کشور ھای امروزی جھان با تحت نظر گرفتن جدی قوانين پيچيده و دقيق کنترول شده آن

  .  قوانين آن اين عمل را مجاز نمی دانند دانند و شماری ديگر از کشور ھای امروزی و را مجاز می

شخص انتحاری شمار رفته وجای ه  قتل نفس بۀ ــمثابه  عمل حرام بوده وبو اما از نظر اسالم و قوانين اسالمی اين

  .در جھنم استمذکور 

  به اساس عقيدهشی نوعی خود کُ توان به را نيز می سياسی و دينیاما عمل انتخاری با داشتن توجيه سياسی و ھدف 

را به مفھوم عمل استشھادی يا جداً قريب به استشھادی پنداشته و    آنه اینام گذاشته و توجيه نمود که به نحوی عد

انتحاری  کند وھمان شخص به عمل ء عمل استشھادی را به آن معتقد ساخته اند تا عمل مذکور را اجراۀعمل کنند

  .شود وادار می

 افاده )دشمن(شی  وصدمه زدن  به غير به  مقصد ديگر کُ يعنی به اساس عمل عقيدتی عمل انتحاری اجراء کردن 

ود  خاشخص ب  عملدر اين نوعبه اين ترتيب و .شود  وبه اين نوع مبرر داده میتیعقيدۀ شود وبه آن صبغـــ می

خود کند،  شخص قصد میزند که طی آن    تخريبی میۀ يا نقش دست به طرح واجرای يک پروگرامیکشی شخص

   .دشمن قرار دھدو يا از بين بردن   آسيب  زدن  ۀرا وسيل

 معين درجامعه از ۀديکه جانب متعھد وعق تواند ؟ واين که دشمن کی است و چه کسې تعريف دقيق از آن داده می اين

  .دارند ستقل، عريض و طويل را می  میکيست نيز بحث ھای ضروری اند که ايجاب بحث ھا

  . اما تمرکز ما بيشتر مستقيم به عمل خود ُکشی به مفھوم انتحاری است

خود  در عملچه   دارد تفاوت  واستشھادی عمل  انتحاریبا  که   بدون ھدف سياسی و عقيدتیشیخودکُ در عمل 

ولی  . کالت روزگار  زندگی  نجات دھدخواھد  خود را  از مش  مییشخص  کلمه مثالً ۀبه مفھوم اولی و سادکشی 

 دست آوردن آن ھدفه  دارای ھدفی است  که  برای  بو يا ھم مغــــز متفکر ديگر   انتحار کننده ،در  عمل انتحاری

عمل و يا ، دست به ويا جلب توجه و فشار و ايجاد حالت روانی معين در ماحول خويش و ضرر رساندن به ھدف

ضرر مالی  و ، ايجاد ترسديگران ،  موجب مرگ خودش توسط انتحار کننده،ا تطبيق آنطرح يک پالن زده  که ب
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 گردد ويا خير ويا با عمل خويش مرتکب عمل بدتر می که با اين عمل خويش  به ھدف نايل می اين. شود  مینيز

  .باشد  میی مھمیالؤذات خود نيز سه شود؟ ب

تر  شمرده  گن کرده است، بزريکه برای خود  تعي یا نسبت به ھدفمرگ خويش رتحاری  ـ  انتحاری  فرد انۀدر عملي

   .نمايد وبرای دست يابی  به آن جان خويش را  فدا می

راعليه  آن  مسلمانان  ازه ایعـدرــاخي و ابزار دفاعی است که درسالھای ه استشھادی يک شيوۀ  ــعمليبه اين ترتيب 

 است جديد کشنده ی با دشمن که با وسايل و شيوه ھای ئمت و رويارومتجاوز، با روش جديدی برای مقاومخالف ويا 

  .دھند   معمول و معروف نبوده، انجام می چندانهــگذشتو در

دھد ، يقين يا ظن غالب دارد که خودش نيز  که عمليات استشھادی را انجام می شخصی:  گردد  چنين واقع میاً اکثر

  . در جريان عمليات به شھادت می رسد

که با وسايل ديگر دفاعی متعارف  عمليات استشھادی برای دفع تجاوز متجاوزين در صورتی: د فراموش کردنباي

شی، انتحاری که عليه انسانھای بی گناه، يا به عبارت ديگر خودکُ     وبه اعمال ، صورت می پذيرد ممکن نباشد

در  . باشد   متفاوت می،رديگ  میصورت ضرر به مال وجان ی ديگرمسلمانان و انسانھابه  ،بدون جھت شرعی

ل ـتـرمت قـحۀ شامل داير باشد، حرام وی که اين عمل به ھرنامورشديم،آ يادکه قبالً  که که چنين باشد طوری صورتی

  .گردد  می نفس 

است و خداوند به ھر موجود زنده ھم دفاع در مقابل دشمن يک امر فطری و عقلی  :در اين ھيچ جای شک نيست که

  .  دفاعی خاصی داده استای ابزار

ل متنوع و گوناگون است و ھر قوم و ملتی با توجه به ـقـ تعۀوـولی اين ابزار دفاعی در انسانھا به دليل داشتن ق

  . خود استفاده می کنددرچوکات شرع د از شيوه ھا و ابزار دفاعی مناسب حال نی که دارئتوانايھا

 نام ، عمليات استشھادی ه شود ، ب کار گرفته میه  اسالمی ب در کشور ھایيکی از روشھای دفاعی که اخيراً 

  .مسمی گرديده است وانتحاری 

جھاد دفاعی و ترجيح دفاع بر حفظ نفس دليل جواز اين نوع عمليات  اطالق آيات و روايات دينی وفتوای اسالمی،

  .است

   !م محترۀخوانند

ولی . رسد  شرق زمين به يکھزار سال قبل از امروز می  عمل انتحاری  در مۀـتاريخچداند،  که بشريت می یئتاجا

 ده قرن  تغيير نکرده وانتحار کنند گان  قرن بيست  بيشتر از اعتقادی  انتحار با گذشت ۀسف بايد گفت که انگيزأبا ت

  . دنقرار داراولی  از لحاظ رشد فکری  ھنوز  در سطح فکری   در اکثر موارد وبيست ويکم 

حرکت «  نويسد که لف کتاب  مشھور  تاريخ ادبيات  فارسی   میؤ شناس  مشھور انگليسی مادوارد برون ، شرق

د خويش آنھا را  ابھشت  به افرۀ  به رھبری حسن صباح  ھزار سال قبل  از امروز با دادن وعد)  حشاشين(اسماعليان  

  .»ندنمود وادار به انجام عمل انتحاری  می

 ٢٠٠١ سپتمبر ١١حمالت در بدون شک توان  میرا ل  انتحاری درعصر امروزی عمھای بزرگترين  نمونه  ۀ جملاز

اين جنايات ھزار ھا انسان بې گناه به شھادت رسيده، زخمی و يا  ۀ  که درنتيجــمشاھده نمود  امريکاۀ در اياالت متحد. م

  . متضرر شدند

  ديگر ۀعالوه ب مسافر بری  ۀبال طيار  ۴دن ورآکنترول دربه  حمله کننده  با ١٩ی آن چنانچه ھمه به خاطر داريم ط

 به قرار احصائيه ھای منتشره،.   و منھدم نمودندهوردآرک به لرزه درادو برج مرکز  تجارتی جھانی را در نيوي
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يا مغزمتفکر  کننده ھا وءضرورت به تذکر است که ھيچ يک از اجـرا. انسان بی گناه به قتل رسيد ٢٩٧٣آن موجب 

  .  افغانستان نبوداين عمليات از

 لندن شھر) ريل زير زمينی شھری (ھمچنان می توان از حمالت  انتحاری مترویين سلسله در سالھای بعدی ادر

 وحمالت  انتحاری  در عراق  ی يلئ اسرا اھداف  فلسطينی ھا  عليهويا ھم استشھادی وحمالت انتحاری انگلستان

  .وکشور  عزيز  ما افغانستان نام برد

  :توان به دو دسته تقسيم  کرد حمالت  انتحاری را میدر يک کتگوری خاص 

  . مشخصاری  با ھدفـــتحـ انۀملــح -١

  .مشخص ھدف ـدون  انتحاری بۀحمل -٢

  

   : مشخصدر عمليه انتحاری  با ھدف

د يا افراد  رساندن  به فراری و يا مغز متفکر که عمل انتحاری را سازمان داده، ضرر حشخص انتھدف  مقصد و  

  حادثه ممکن است افراد ديگری  حاضر  در محل ين عمليه ادر. باشد يا ملکيت وجنس مشخص می و  و مشخصمعين

  .  رسيده وشھيد شوندبه قتلرفته،  ا   ازبين  ي ديده ونيز ضرر 

  مورد نظر  سياسی من کردن فضای  اجتماعی  و آ برای  نا   معموالً :مشخصھدف دون اما در عمليه انتحاری  ب

راه انداختن  اين نوع از  ه در بعمالً غير قابل ترديد است که . شود وبر انگيختن  ترس و وحشت  عمومی  طراحی می

  .   بی گناه می انجامدیانسانھابه قتل معموالً  انتحاری  ساختمان ھا وسايط  وانسانھا  از بين رفته وات عملي

 اری يا خود شخص و در اکثر موارد افراد غير از شخص انتحاری میطراح و يا طراحان و مغز متفکرعمل انتح

در اکثر موارد به و  با داشتن اھداف مشخص اً عمليات انتحاری عمالً درکشور ما افغانستان و منطقه اکثر. باشد

ً مراجع استخباراتی  و، ھدايتشارهـاست اختن  ھمچو  به را ه اند. يابد تحقق می ھمسايگان   سازماندھی اجانب  خاصتا

 آن خسارات زياد جانی ۀشده که در نتيج ودليل  ترس  ھمگانی بوده نوعی از ترس ورعب در جامعه  ايجاد عمليات  

  . گردد  میتحميلو مالی به مردم بی گناه ما 

علت آن ھم بسيار ساده و قابل فھم . يری از عمل انتحاری عمال مشکل و در موارد نا ممکن ميباشدگ و جلوکنترول

ديگر  ترسی   يا درمواردی به زعم خويش وتشويق عمل استشھادی نموده انتحار،   مرگ ۀفردی که خود را  آماد. است

  . ويـا به بسيار مشکل قابل مھار وپيگيری استارـغير قابل مھ عمالً از چيزی  به خود  راه  نمی دھد  و

  

  )نتحاریا(شی ويا عمل خودکُ  اسباب وعوامل

  :   اول 

ۀ ين صورت اگر مستقيم به مشکل کشور ومنطقــادر). ستشھادیا(عمل انتحاری عقيدتی باشدۀ که انگيز در صورتی

گاھی الزم انتحار کننده ويا مغز متفکر آن به آو اساسی ترين عامل آن عدم فھم درست و اولين . خويش متمرکز شويم

  . باشد میدين مقدس اسالم واقعی  واصول  راستيناساسات

  . مقدس اسالم استين سلسله دين اآسمانی و درگاھی  الزم  ودقيق ازمفاھيم وجوھر واقعی  دين  آ وعدم جاھليت بلی 

  ،که برای  سعادت دنيا وآخرت  انسان نازل گرديده  دينی

ْنيا َ « و  که ھدايت دارد دينی     ، ) ٧٧ القصص اآلية( َواَل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

و برای مرگ . که برای ابد زنده ھستی  کن و برای زندگی آمادگی بگير مانند اينکه سفارش دارد زندگی دينی

  .ميری آمادگی بگير مانند اينکه فردا می

  ، .ندازيدي، خود را به قصد به تھلکه ن)و التلقوا بايديکم الی التھلکه(که نص صراحت دارد  دينی

قتل الناس  اوفساد فی االرض فکأنما ل نفسا بغير نفسمن قت« : فرمايد ست، دينی که میاکه دين دنيا و آخرت  دينی

   » جمعيا

تواند انسان ھا را به از بين بردن خود، قتل و کشتار   که رھبانيت، افراط و تفريط منع شده، چطور می بلی  در دينی

  انسانھای بی گناه ديگر تشويق کند؟

 را به قصد به قتل یکه مؤمن کسی) ھنم خالدا فيھامن قتل مــؤمنان متعمدا فجزاه ج: ( که ھدايت صريح دارد  دينی

 ان يعنی کفاراست،  غير مسلمانبد ماندن در جھنم  جای ا تا. ش جھنم و به طور ابد درآن خواھد مانديرساند جزا می

  . کند  میهي وتنب قاتل مؤمن را به بقاء در جھنم به طور ابد وعدهن أولی قرآن عظيم الش

 نسبت عدم درک  احکام  ، اسالم درست ازانتحار کننده نسبت عدم  درکانيم که شخص تو به ھمين اساس گفته می

را ندارد تا  بين  نآ  توانمندی ، صلی هللا عليه وسلم اسالم محمد از قرآن  وسنت  پيامبر درست نباط ـالھی واست

يا و بيگناه  در اسالم  جواز دارد داند  که آيا  کشتن  افراد  عمل ارد وحتی به اين ھم  نمیه حالل وحرام فرقی را ب

   خير؟

 که ھيچ دخلی به کار ی ثالثھایشوند و صدھانقص به انسان درعمل انتحاری انسانھای بې گناه شھيد و يا زخمی می

 عمالً کاری به آن ندارد وياھم آنھائی کهد نگرد مجازات می! ؟یجرمو  گناه بدون متضرر و عمالً  وارد شدهندارند،

  .  ل و نه ھم ايجادگر بوده وحتی شايد مانند انتحار کننده مخالف وضع جاری باشداصالً نه عم

انتحاری چنين . توبه کردن از گناه حق وامکان ھر مسلمان است. گيرد انتحاری  فرصت توبه کردن را از ھدف می

  . گيرد  شده از جانب پروردگار را از بنده میهامکان داد

 است که در شھادت انتحاری ی انسان متخلف يکی ديگری از اصول واساساتبلی امکان وفرصت توبه حتی برای

ه بحين تفکر وتعمق  به اين اعمال و .  شود ال قرار گرفته واز بنده وحتی انسان بې گناه گرفته میؤجداً مورد س

 شعر انسان به فکرندگان اعمال  تروريستی وٳنتحاری  از مسلمانان و سازمان دھیفراطی بخشاحرکات خصوص 

  :افتم که ميگويد شاعری می

  تـــرســـم نه رسی به کعبه ای اعرابی

  اين ره که تو ميروی به ترکستان است

 :دوم 

ثير قرار گرفتن تبليغات أدومين عامل عدم دسترسی اين افراد  به معلومات واوضاع  جھانی ودر نھايت تحت  ت

  . انددينی  و محدود الذھن متعصب)علماء نماھای (نادرست علمای

  : ومـس

 دين اسالم به زبان عربی اند و در کل معرفت مردم افغانستان به توضيح و تشريح علماء ۀکه منابع عمد یئنجاآاز 

ين علماء ويا به دقت بگويم علماء نما ھای دين ھم بنا بر عوامل مختلف جايز و نا ا ازیمحدود دين قرار دارد و بخش

شنوندگان و شاگردان يس  واقعيت ھای حقيقی  وھويت واقعی اسالم گردند درــکه   مصروف ت جای  اينه   بجايز

در و حکمت احکام اسالمی  علم را  به مسايلی مصروف می سازند  که با جوھر دين مقدس اسالم ۀطلبمدارس و 

     . استتضاد 
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  :ارمــچ

 ای .باشد  ورفتن به جنت میسب مقام عالی شھادتبرای کخود زعم ه  اعتقادی عامل چارم است که انتحاری بلعام

 عمل انتحاری را ۀ قراين و احکام دين اسالم و نتيج،سفانه تمام شواھدأشد اما مت کاش انسان به اين درجه نايل می

 بی گناه شده و قھر و غضب خداوند متعال متوجه یذيت، کشت و خون انسانھا چنانچه در باالتشريح کردم سبب ا

  . نمايند  و يا سازمان دھی میء اجراآنان خواھد شد که اين عمل را

   :پنجم

که عبارت از فقر وپيچارگی ، بيکاری، کرسنگی  ، . توان عامل اقتصادی  مسمی نمود  پنجمين عامل را  می

  .باشد  قرضداری  می

  :ششم

که   ی زمان. مقابله نظامی مسمی نموده انددر ضعف  و س، نا اميدیأي،  عامل و محققينششمين عامل  را علماء 

 و يا افراد ديگر را به اين زند   دست به انتحار می عمالً ، رو در رو با دشمن  خودرا نداشته باشدۀانسان نيروی مقابل

  .عمل آماده ميسازد

 : تم ـفـھ

  که به راه ی وبی  ھدف، کر کورۀـــمين عمليات نظامی  ظالمانموارد معيـن ظلم ھا، دشمنی ھای شخصی و ھر  د 

 ،گردد و انسان ھای بيگناه شود وبه آثر اين بمباردمان ھا   قريه ھا  ومنازل مسکونی مردم تخريب می انداخته  می

موس ا، موجب بی عفتی و بی عزتی فاميل ھا ، تجاوز بر ننگ و نرسند قتل  میه دفاع  ب مردم بی زنان و اطفال و

    . بخشند میتشديد را ايجاد و عمل  انتحاری وانتقامی شده که موجبات و عوامل 

  عکس العملی در مقابل  يک عمل وياعمل  مجموع به اين صورت بدون درنظرداشت توجيه آن عمالً چنين عمل در

  . واکنشی  در برابر کنشی است که بايد دقيق مورد مطالعه  وبررسی قرار داده شود

  :م ـتـھش

توان فساد  اداری در  نستان  را میخصوص درکشور عزيزما افغاه ھمچنان يکی  ديگری  از عوامل انتحاری ب

اين عامل به نحوی با عامل ھفتم نيز .   حقوق حقه وشرعی  افراد جامعه  مسمی  نمود  اتالفرات  دولت  وااد

  .باشد مرتبط می

  :توانيم ی گفته  میئدر تحليل نھاولی 

ی داشته واين تکتيک  جنگی است  که  خارجۀ ــريشافغانستان اساساً  و عمدتاً   انتحاری  در کشور عزيز ما  ۀـعملي

 نظامی، فرھنگی و را بر کشور ما  غرض تحقق  اھداف سياسی و خواھند آن خارجی  می از منابع مغرض یبخش

  . ندازندبيراه ه کلتوری  خويش ب

ر کشور ھای ھمسايه  وذينفع ددھد که  تمام محاسبات و تحليل ھای عينی و دراکثر موارد شواھد مشخص  نشان می 

 می نيابتی، یبا به راه انداختن و تحميل جنگ ھا ھا وغربی ھا ئیخاطر ايجاد درد سر  برای  امريکاه افغانستان ب

صورت به  واھداف خويش را توسط آنھا  دھند خويش قرار ۀافغانھا  را مورد استفاداخير ۀ  مانند سه دھــخواھند 

  .  برآورده سازنديا غير مستقيم  رو وه روبو شکار آ

، افراد واطفال  اين  مراکز انتحاری  در قدم اول  در مدارس دينی  در پاکستان وکشور ايران  فعال  بوده ۀمرکز عمد

 واجرای به منظور سازماندھی ينی و روح اصيل اين احکام  د ممعصوم و بې گناه و بې خبر از ُکنه و اساس احکا

  . می دارندر ما گسيل   به کشونموده تربيه اعمال  تروريستی   به طورمنظم
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شخصی  و يا چه روابط در ايجاد و تمويل  وگرو ھای  ھاسازمانکه کدام مراجع و يا محافل رسمی و يا  مبحث اين

 است ضروری و مستقل که نتيجه گيری آن یين عرصه  وجود دارند بحثامراجع و محافل رسمی و شخصی در

ين ادر . ستا باالتر از درک و تصور ما یپيچيده ودر موارد سخت ی کامالً قابل درک و فھم و درمواردیدرموارد

 خويش در فرصت ھای مختلف با درنظرداشت ۀميان دوست و دشمن دايمی وجود ندارد و ھريک به نحوه ونوب

  .کنند منافع و مصالح خويش در تراژيدی ملت ما و مردم بی گناه منطقه و جھان رول بازی کرده اند و می

  ادامه دارد

 


