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  5 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : دښتيا 

  

  ٢٠١٧/ ۴/ ٢٩                                                                کانديد اکادميسين سيستانی

  

  برافغانستان چيست؟از تشديد حم�ت پاکستان ھدف 

  

 سازمان یستي ماه دو حمله ترورنيدرا.  اردو ومردم  افغانستان بودی ماه براني ترني، خون2017اپريل ماه

گرفت که ت رصو افغان، یتي امنیروھاي شده نی پاکستان بر دو محل بشدت نگھداری استخبارات نظامیاز سو  افتهي

 بررسی ھای ابتدائی کارمندان امور امنيتی افغانستان نشان داد که نقشه ھای . را بھمراه داشتیفراوان  یفات جانلت

در کويتۀ ) ISI(ات نظامی پاکستانحم�ت برشفاخانه چھارصد بستر وقول اردوی شاھين بلخ ، توسط استخبار

  .طراحی شده بودند پاکستان

برشفاخانه تروريستی گروه داعش حمله پس از ) در افغانستان و عراقکايآمرسفيرسابق ( زاد ليخل  یزلم

 مشک�ت افغانستان موضوع یمادر تمام«   :در واشنگتن گفتمصاحبه تلويزيونی  در، داودخانشھيد بستر 400

 )آريانا نيوز/فيسبوک(.  » داردتي است که درپاکستان موقعسمي تروریھا Kنه

 و یستي تروریھا  گروهتي تا دست از حماردي قرار گدي تحت فشار شددي کرد که دولت پاکستان باحي تصراو

 راي افغانستان را به حال خودش رھا کند زتواند ی نمکاي کرد که آمردي تاکیو.  مخالفان مسلح دولت افغانستان بردارد 

اظھارداشت که خليلزاد .  کند ی استقرار در افغانستان ت�ش می حاK براهيعراق و سور داعش پس از شکست در 

 امن یھا  وجود پناھگاهدينبا  از افغانستان، پاکستان و ھند داري در دکاي آمری ملتيمشاور امن» مک مستر«ژنرال 

 . آباد برساند با صراحت به دولت اس�م  موضوع را ني کند و ا قبولیعي طبی در پاکستان را به عنوان امرھا ستيترور

 ترور ویآدم کشمشغول ساعت   7 - 6 مدته چھارصد بستر شفاخانر دآی.اس .تروريستان داعشی آی 

تن  200از   شيبگفته ميشوددر اين حمله   .بودند ی وعمله وکارکنان طبضانيوابستگان مر  وداکتران وضانيمر

با  را شفاخانه یوتشناب ھا  ی مريضاناتاقھا  وزھايدھل را به مسلسل بستند و بينرس وطبمريضدار و و ضيمر

 محل نيترمون مأ نسانيبد .شدندنابود  ھا ستيترورخودو بعد شستند  وپرسونل شفاخانه ضداراني ومرضانيخون مر

  .دي مبدل گردیئنممط  افغانستان به محل نا امن و نای اردوضانيمر

 گروه ی حمله مرگبار از سوني بود که دومافتهي فاجعه اکمال نني کردن سرنخ اداير مورد پ دقاتي تحقھنوز

 ساعت یحوال) ی ماه م21(ماه ثور روز جمعه، اول.  بلخ انجام گرفتني شاھ209 یدھشت افگن طالبان بر قول اردو 

 بلخ، حمله ني شاھ209 یاردو بر قول نداريش مسلح با ماکپيموترپدو ازطالبان سوار برگروھی بعداز ظھر،   يک

 را مجروح گريد سرباز 70 سرباز را کشتتند و 150 از شي بی طعام خور صالوندر داخل مسجد و داخل کردند و 

  .کردند

 را کشنبهي نمود و روز ادتي عفي حادثه درمزارشرني اني شخصا از مجروحی غن  جمھوراشرفسيرئ

 بود که بر یستي تروراتي جناني از مرگبارتریکي در بلخ 209 یوحمله به قول ارد.  اع�م کردی عمومیروزعزا 

  .شد وارد ان افغانستی ملیاردونيروھای 

 سبب و داشت،  کشور به دنبال یتي امنیھا  مقام را عليه از انتقادھایا  که موج گستردهیستي حمله ترورنيا

 ی  پاکستان طرح و براردوینظام ات  سازمان استخباری سوزازي شد، نزي درستیولوملی  دفاع ريوزاستعفای 

مذاکره با پاکستان در مورد   ی فشار قراردادن دولت افغانستان براري زی اين حم�تاصل ھدف .دي گردیافغانستان عمل

  .  به پاکستان استازتي کنر وکابل ودادن  امتی رودخانه ھای و آبھاورنديخط د

  :ط  زيراستوشردرافغانستان ی انتحارجنايت بار م�ت  وحی حم�ت راکتديپاکستان ازتشد ھدف  منبه نظر

  ،»ورنديخط د« شناختن تي برسم- 1 
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   حذف نقش ھند از افغانستان،- 2 

   کنر وکابل  و باKخره،ی تسلط بر رودخانه ھا- 3 

  . افغانستان ی قتصاد- یاسي سلي در مسایدي داشتن نقش کل- 4 

 است 19 در قرن ھاسي انگلیشروي وپدي تھداستيواقع ھمان سرقبال افغانستان، د پاکستان در ی کنوناستيس

گندمک و   ات توسط معاھدرا  از قلمروافغانستان ی بخشندتوانستباKخره  تا ديگردي متحميلافغانستان   یکه بر زعما

    .دناز پيکر کشور جدا وبه ھند برتانوی يکجا نماي ورنديد

: اميرعبدالرحمن خان درتاج التواريخ ميگويد : را نقل ميکنميکی دو مثال تاريخی ازاين فشارھا وتوطئه ھا

 من در بلخ ومصروف ساختن قلعه  نظامی ده دادی بودم که اط6ع يافتم ، ويسرای ھند 2رد 2نسدون 1890درسال 

. مصروف جابجائی عساکر ھند در مناطق سرحدی می باشد وميخواھد راه آھن ھندوستان را به قندھار وصل نمايد

اين اخبار سبب تشويش من گرديد . ی بعضی ھا ميگفتند که وی درنظر دارد قندھار و کابل را دوباره اشغال نمايدوحت

وسردار نورمحمد خان نايب الحکومۀ .  به کابل مراجعت کردم1890ومن پس از تنظيم امور ترکستان درتابستان 

در بارۀ آن اط6عی ھم بمن نداده بود معزول نموده قندھار را که مانع کشيدن خط آھن در داخل مملکت من نشده بود و

امير می افزايد که حکومت ھند ع6وه برفراھم کردن نگرانی برای من، توپھا واسلحه ايکه از . به کابل احضار کردم

حکومت ھندوستان در موقع بسيارنازکی،يعنی ھنگامی . ھند خريداری نموده بودم نيز مانع ورود آن به افغانستان شدند

که ھزاره جات به شورش برخاسته بود و اين شورش ھر روز دامنه دارتر ميگرديد وخوف شورش عمومی در مملکت 

: باعث پريشانی من شده بود، درچنين موقعی کمکی که از ھندوستان بمن رسيد، اولتيماتومی بود به اين مضمون که

برای دعوت نمودن سفارت انگليس به کابل، انتظار دولت ھندوستان نميتواند به جھت وعده ھای مبھم و نامعلوم شما «

 جھت محافظت اوبه کابل فرستاده ]ده ھزارنفری[بکشد، لھذا 2رد رابرتس سپھسا2رھندوستان با لشکرزيادی

   )401، ص2 تاج التواريخ، ج(".ميشود

 نمايم، کار خيلی صعبی ی که بايد آنھا را مثل مھمان خود پذيرائیده ھزار نفر سربازپذيرفتن « : ر می افزايدامي

لھذا چون ديدم که دولت ھندوستان در صدد . بود، چون می بايستی صدھزار نفرسرباز را جھت پذيرائی آنھاحاضرنمايم

فراھم آوردن اشکا2ت می باشد، بدون آنکه احدی از مامورين دولت من غير ازمنشی ھای مخصوص از ارادۀ من 

سالزبری، صدراعظم دولت بريتانيای عظما نوشته به توسط يک نفردوست مطلع شوند، مراسله ای به عنوان 2رد 

  )ھمان صفحه، 2 تاج التواريخ، ج(». خود به انگلستان فرستادم

 به ھمين ارتباط ميگويد که،انگليسھا برای تضعيف مردم ودولت افغانستان از ھيج دسيسه وتوطئه ئی نيزغبار

يس ھا معدوم گردد، به ھمين سبب بود که حکومت ھند برتانوی از يک دريغ نمی ورزيدند تا مقاومت در برابر انگل

طرف پشاور وکاکرستان و تيرا را آشيانۀ فساد برای توليد اغتشاش برای افغانستان ساخته بود و گماشته گان خود 

 نواسۀ سردارنورمحمدخان پسرسردار ولی محمدخان 2تی، سردار پيرمحمدخان برادر زادۀ 2تی، سرداربازمحمدخان(

را با پول واسلحه ) سردارمحمد شريف خان، سردار محمدحسن خان نواسۀ وزير فتح خان،و سعدوی کروخيل وغيره

ًواشتھارات وقتا فوقتا در داخل حدود شرقی افغانستان ميفرستاد تا با تحريک و توليد شورش  دولت مرکزی را مشغول  ً

از طرف . ورش شينواريھا را به مقابل امير رھبری ميکردچنانکه سردار نورمحمدخان سالھا ش. وضعيف نگھدارند

با2خره انگليسھا . ديگر انگليسھا فيوالھای گريزنده از مرکز را در داخل افغانستان تحريک به اغتشاش ميکردند

سردار محمدايوب خان را از حکومت ايران محبوس خواستند و در2ھور مقيم ساختند و امير عبدالرحمن  خان را تحت 

  )682، ص 1افغانستان درمسيرتاريخ،ج( .ھديد ھميشه گی قرار دادندت

آيا .   تحميل کردد خود را بر اميرعبدالرحمن خانکردن چنين فشارھا وتھديدھايی بود که انگليس مقاصدربا وا

 را در ، توانائی مقاومت بيشترخودھم پيمان استراتيژيک  ابرقدرت امريکا ،زعمای موجود افغانستان، با وجود حضور

خواھد داشت؟اين کشورھم اکنون در يک جنگ اع6م نشده، از چندين ماه به  برابر فشارھای تجاوزگرانه پاکستان

بسته است وھم با اعزام تروريستان طالبی وداعشی ثقيل خود خانه پتوآتش اينسو و2يات شرقی کشور را به راکت و
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 سياسی وامنيتی ی ساختن وضعيت بحراندون شبھه درھر روز از مردم واردوی افغانستان قربانی ميگيرد، وب

بوسيلۀ نوکران حلقه بگوش خود در ھم از طريق مسدودکردن دروازه ھای تورخم وسپين بولدک وکشور  واقتصادی

  .بازی ميکندرا مخربی بسيار سطوح مختلف دولت نقش 

  

 اميان پاکستان در و2يت کنرافغانستانراکت پرانی نظتصاوير 

 بر ري جبران ناپذعمرانی وفرھنگی وومالی  جانیضربات مرگبار وخساراتپاکستان  ريچھل سال اخدر

وتخريب کامل افغانستان اکستان پ بيشتر به نفع  درمقابل شورويھاروژه جھاد افغانھاپ. وارد نموده است افغانستان 

 فرزندانپروژه طالبان نيز از برنامه ھای تخريبی پاکستان برضد استقرار صلح وثبات وسوق دادن .تمام گرديد

  .بسوی افراطيت وجنگ افغان عليه افغان ميباشدافغانستان 

اکستان تا مدتی امريکا ورويکار آمدن مجدد مجاھدين اتحادشمال،پ) 52ب (پس از سقوط طالبان بوسيله 

طالبان را درپھلوی محافظت از رھبر القاعده در Kنه ھای امن خود نگھداشت و ھمينکه امريکا دھن جوال دالررا 

تا آنکه اين دو روئی پاکستان با  . انداختوھای ناتو وامريکا وافغان بکارًموقتا بروی پاکستان بست، آنھا را عليه نير

 پاکستان برخاک افغانستان یحم�ت راکت) 2011(پس از آن. افشاء شد ک اس�م ابادايبت اباد نزديشکار بن Kدن در 

اما . خوانده باشدرای تشخيص وتثبيت خط ديورند فراھمراه با اعمار پوسته ھای سرحدی آغاز شد تا افغانستان را ب

 ،رف غنیاش) وحدت ملی(در دوران حکومت  . پاکستان اتومی برخيزداتوان تر از آن بود که به مصافدولت کرزی ن

حم�ت پاکستان   در اس�م آباد رفت، ولی) لوی درستيزپاکستان(با آنکه به نفس خويش تا قرارگاه راحيل شريف

 کشور ی شرقاتير وKب 2017سال درتجاوزات   حم�ت وني ا.توقف نکرد ادامه يافت وھمچنان برخاک افغانستان 

  .ين وKيات شرقی ھم سرحد با پاکستان شده استوسبب نگرانی جدی مردم ما وساکن افتهيشدت 

 پدرام في است و به مرھم ضروت دارد، لطی  که جسم وطن از ضربات وارده دشمن زخمیتي وضعنيدرچن

 واع�م نمود که حزب او موسوم به د داري تدوی خود مجلسی جرگه افغانستان با استفاده از موقف پارلمانیعضوولس 

 پدرام مثل نمک بر زخم ملت اثر کرد في لطی سخنراننيا.  شناسدی متي را برسمورندي موضوع خط د»؟یکنگره مل«  

  . ختي خود برانگهي دار وعلحهياحساسات مردم افغانستان واز جمله  پشتونھا را بشدت جر و 

ن و داعش  طالبایستي تروری شبکه ھاافتهي و حم�ت سازمان یلي با استفاده از جنگ خانمانسوز تحمپدرام

 جنگ کي ی را برانهي دشمنان افغانستان را خوشحال کند  و زمگري دل پاکستان ودخواھدينقاط مختلف کشور، م بر 

  .مساعد سازددر ھمدستی با احمدضيا مسعود وعبدالرشيد دوستم  یداخل

م را  سخنان پدرایادي جرگه اشخاص زی در وطن وجود دارند چنانکه درولسی ھنوزعناصر ملخوشبختانه

 از وک� با صراحت ابراز یکي کردند ویابي کشور ارزی ارضتي وتمامی ملتي حاکمی و نورم ھای ملاتيخ�ف روح 

 پدرام انداخت که في در دل لطیس چنان تررھاي موضع گنيا.  موقفش سنگسارخواھد نمودني را بجرم ایکه و کرد 

 که ی اند؟؟؟ حرفی در صدد ترور وی ملتي امنیدرھمکار وابسته آوازه انداخت که استخبارات ھند یرسانه ھا توسط 

  .شت دایمصرف داخل فقط 
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لطيف پدرام ھنوز برای دفاع از موضعگيری خود با اين يا آن تلويزيون مصروف تبليغات بود که حاميان 

 خط  اجرا کردند تا ھم  موضعگيری پدرام را در قبال شاھين در بلخ209ه ديگری برقول اردوی خارجی اش حمل

ديورند تقويت کرده باشند و ھم توجه رسانه ھا ومردم را بجای انزجاراز لطيف پدرام، بسوی يک فاجعه تروريستی 

  .تازه برگردانند

  

 اسخ داد؟پدر مورد خط ديورند اکستان پچګونه بايد به 

جرگه «  درعصر زعامت ھمين رئيس جمھور برحال ما اشرف غنی،2016 جون 24روز پنجشنبه

شخص مورد اعتماد آقای کرزی و مورد اعتماد آقای اشرف [ی داودزی آقابل ، جلسه ای تدوير کرد کهدرکا»صلح

   چگونه بايد درمورد خط ديورند به پاکستان  پاسخ داده شود؟ در آن سخنرانی نمود و براين اصل تاکيد کرد که] غنی

  : پاکستان از افغانستان دو خواست دارد «: کهددا حيتوضداودزی 

  .محدود ساختن مناسبات افغانستان با ھندوستان در حدی که مورد نظر پاکستان است  -١

  . به رسميت شناختن خط ديورند به حيث مرز دو کشور-٢

خواست پاکستان در مورد مناسبات افغانستان با :آقای داودزی به پاسخ اين دو خواست پاکستان گفت

 ميخواھد بر سياست خارجی افغانستان و مناسبات افغانستان با  انآن است که پاکست ٔھندوستان در واقع نشان دھنده 

اين . اين خواست ، استق�ل افغانستان را زير پرسش ميبرد.  نوعی قيد و قيموميت ايجاد کند ساير کشورھای جھان،

ًماK تنھا احت. اين برای متحدان غربی افغانستان نيز پذيرفتنی نيست. چيزی است که به ھيچ وجه قابل پذيرش نيست

 ھندوستان به صورت مسکوت -چينايی ھا به علت رقابت ھايی که با ھندوستان دارند، از رکود در مناسبات افغانستان

   گمان نميرود در اين مورد با آن  و اما، حتا روسيه نيز به رغم داشتن مناسبات خاص با چين ،. خشنود خواھند شد

  .کشور ھمنوا باشد 

 ھم برای -ھای پنھانی زيادی وجود دارند شيطنت  خط ديورند، در خواست پاکستان در مورد:داودزی افزود

  .المللی ٔايجاد تفرقه ميان افغان ھا و ھم برای موجه جلوه دادن موضع آن کشور در صحنه بين

  . ناسنجيده اند  و غيرديپلوماتيک ًاکثرا احساساتی، دراين مورد ھا  ھای افغانعکس العمل

 اين به ]پيامد [يت شناختن فوری و يک جانبه را مطرح ميکنند ، به اين پرسش منطقی کهآنانی که به رسم

رسميت شناختن چی خواھد بود و افغانستان در کوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت از آن چی چيزی ھايی را به 

ه کرده نه ميتوانند که پس دست خواھد آورد و چی چيزھايی را از دست خواھد داد، عاجز اند و نيز ھيچ تضمينی اراي

   ٔاز آن پاکستان از جنگ اع�م ناشده و طرح عمق ستراتيژيک و يا در واقع مبدل ساختن افغانستان به صوبه ششم

   .دست بردارد

خط ديورند  وارد کردن فشار بر حکومت از سوی اين يا آن گروه و جناح افغانی ، برای به رسميت شناختن 

 بر ، در شرايط و زمان کنونی ، عملی است مغاير با منافع و مصالح عليای ملی و دليل آنبه حيث سرحد با پاکستان 

  : ھا بايد متحدانه از پاکستان بخواھند تادر گام نخست افغان.سياسی کمی آگاھی دارد ، روشن استکه از امور ھر کسي

غانستان پايان دھد و پايه ھا و پاکستان به جنگ اع�م ناشده عليه افغانستان و مداخله در امور داخلی اف -

  ؛ ًپايگاه ھای اين مداخ�ت را عم� و به طور کامل برچيند

  پاکستان بايد ضمانت عدم تکرار تجاوز عليه افغانستان و مداخله در امور داخلی افغانستان را ارايه نمايد؛ -

   ؛ و رعايت نمايدپاکستان بايد حق ترانزيت آزاد اموال افغانی را از طريق بندرکراچی تضمين -

  . پاکستان بايد حق ترانزيت آزاد اموال افغانی به ھندوستان را تضمين کند-

ًبا تحقق اين مرحله ، زمينه اعتماد متقابل فراھم خواھد شد و با رشد ھمکاری ھای متقاب� مفيد در عرصه  ٔ

 به دنبال آن و با عادی شدن .ھای اقتصادی ، فرھنگی و سياسی ، اين زمينه گسترش و عمق بيشتر خواھد يافت 

ٔاوضاع در افغانستان ، طرفين خواھند توانست در فضای مناسب مذاکرات روی قضای بغرنج ميراث دوره استعمار را 



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئ موږ سره اړيکه ټينگه کړله په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ًطبعا اين مذاکرات در نھايت زمانی به نتيجه خواھد رسيد که ھر دو طرف از خود واقعبينی و انعطاف . آغاز کنند 

د که در مذاکرات آينده برای حل اين قضيه گذشت ھا و انعطاف ھای متقابل و داد و شکی وجود ندار. نشان بدھند

ستدھا محتمل و حتی اجتناب ناپذير خواھد بود ، ولی طرح انصراف يک جانبه ، پيشاپيش افغانستان را خلع س�ح 

يت شناختن يک طرفه ّحتا طرح به رسم. می کند ، بدون آن که حد اقل ممکن را از طرف ديگر به دست آورده باشد

ديورند توسط افغانستان از سوی اين و يا آن گروه افغانی ، اميد پاکستان را برای منشعب کردن افغان ھا و انداختن 

   .آن ھا بر سر و گردن ھمديگر روی اين قضيه ، افزايش می دھد

که مقامات رسمی پس از نظر منافع افغانستان اين موضع به صورت کامل ميتواند منطقی و بر حق باشد 

   کامل ٔآغاز مذاکرات برای حل مساله ديورند را منوط به قطع افغانستان به جای نی گفتن برھنه و غير ديپلوماتيک، 

افغانستان .  بسازند پاکستان در قبال افغانستان» عمق ستراتيژيک«و عملی جنگ اع�م ناشده و ترک عملی سياست 

نقطه ی آغاز اين .  پيشنھاد کند اکستان و جامعه ی بين المللی يک نقشه ی راهدر اين ارتباط ميتواند و بايد به پ

 به شورشيان و قطع   - به شمول آموزش ، تسليح، تجھيز و دادن پناھگاه - کومک  ھرگونه  قطع   بايد ٔنقشه راه

 در برابر جامعه ی ً و يا در واقع انجام عملی تعھدات رسما اع�م شده ی پاکستان  به افغانستان صدور شورشگری

ٔ آن ھمانا مذاکرات ميان افغانستان و پاکستان برای حل مسايل پيچيده به ميراث مانده از  ٔ باشد و مرحله نھايی جھانی
. رفتن در راه معکوس ميتواند نتايج و پيامدھای غيرقابل جبران داشته باشد.  استعمار باشد و نه برعکس آنٔ دوره

ھمچنان حل اين نيست که يک طرف مواضع و خواسته ھايش . اعتماد متقابل نياز داردحل اين مسايل به يک فضای 

    .را به طرف ديگر ديکته کند

خوبی طرح و ارايه يک نقشه ی راه در اين است که ميتواند منجر به يک اجماع ملی در مورد مساله شود و 

به ع�وه داشتن .  حساس کنونی را ناکام بسازدت�ش پاکستان برای ايجاد تفرقه ی بزرگ در افغانستان در مرحله ی

ٔچنين نقشه راه اين فرصت را فراھم ميسازد تا موقف افغانستان در برابر پاکستان از يک پشتيبانی وسيع بين المللی 

 جلو فريبکاری و  خوبی ديگر چنين نقشه ی راه در اين است که ميتواند.  نه برعکس آن برخوردار شود و

 مکرر پاکستان را بگيرد؛ زيرا تا کنون پاکستان ھيچ قول و قرار و قرارداد با افغانستان را عملی عھدشکنی مجدد و

 که در نتيجه   فريبکاری نموده ٔنه کرده است و در امر مبارزه با تروريزم نيز پاکستان در برابر جامعه جھانی پيوسته

 که آن چه پاکستان به طور روزمره انجام واقعيت اين است .ی آن شھرت يک دولت دروغگو را کسب کرده است

سايت : رک(». در اين مورد اسناد و مدارک کافی وجود دارند است و » قرارداد ديورند«تخطی از  ميدھد ، 

  )پاسخ داد؟ مقالۀ چگونه بايد به پاکستان در موردخط ديورند/ 2016،  جون 24/آسمائی

 ھم اي و - است تا وزارت امور خارجهی ضروراري بس:"دصاحب نظرافغان آقای عبيدی در اين رابطه  مينويس

 ی مختلف مساله ی جنبه ھاا تدي نمافي مربوطه را توظی کارشناسان عرصه ھای گروه ھا-ی جمھوراستي رديشا

 دي مطالعات باني ای جهيدر نت.  را با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر و سوابق آن ھا مورد مطالعه قرار دھند ورنديد

 محکمه کي ممکنه و از جمله احتمال مطرح شدن مساله در ی ھانهي گزی و اسناد و مدارک برایدKل معتبر حقوقاست

 گوناگون ی ھایري موضعگتي و عدم حقانتي حقانزاني صورت ھم منيدر ا.  شوددهي ، تدارک دی المللني بص�حي ذی

 روشن خواھد ورند،ي نه شناختن خط دتي و به رسم شناختنتي ھا و تبعات گوناگون به رسمامدي پج،ي و ھم نتایکنون

  ....)چند نکته پيرامون فريبکاريھای ديورندی "،مقاله2017/ 4/ 3سايت آسمائی،(».شد

 پايان

 

 


