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داکتر سیدعبدهللا کاظم

مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا غازی
حین لویه جرگه 1303
به مناسبت نود و نهمین سالگرد استقالل کشور
(قسمت دوم)
اعلیحضرت شاه امان هللا غازی در مواقع الزم از جمله در روزها عید و جمعه خود شان به امامت
نماز می پرداختند و خطبه ها را با فصاحت و بالغت کالم بدون کاغذ و یادداشت بیان می فرمودند .به
احتفال لویه جرگه که آغاز آن در روزهای عید اضحی مصادف بود ،شاه در سالم خانه ارگ کابل به
امامت نماز عید پرداختند ،چنانچه در خطبه نماز بیانیۀ مفصل ایراد کردند و نیز حینیکه جهت اشتراک
در لویه جرگه به پغمان تشریف بردند ،بروز جمعه بازهم امامت نماز را بعهده گرفتند و در خطبه اول
و دوم قبل از نماز چنین فرمودند:

خطبه اولی نماز جمعه در پغمان
الحمدهلل رب العلمینط نشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شریک له و نشهد ان سیدنا و موالنا محمد عبده و
ط
رسوله ط صلی هللا تعالی علیه و علی اله و اصحابه اجمعین
اما بعد:ـ ای برادران وعزیزانم!
خدای را شکر گذاریم که ما را در دین اسالم حیات داشته و باز پیغمبر ما که پیغمبر آخر زمان و
شفاعت گر همه عاصیان است ،میباشد.
اگر ما بخواهیم که در جنت برویم ،رفتن آن بدست خود ماست ،زیرا که اگر ما افعال شایسته مطابق
شریعت (احمدیه) نمودیم ،در آخرت به بهترین جنت ها خواهیم بود ،چرا جنت از مسلمانان است،
کسی دیگر بغیر از اسالم درآن حق ندارد.
همه تان م یدانید که نماز از طرف خالق ما باالی ما فرض گردیده اگر ما این امر خدای خود را که
اول ترین و اهمترین فرایض شمرده میشود ،بجا بیاریم در آخرت و دنیا با عزت با شرف خواهیم بود.
عرض میکنم بر نماز های خود قرار احکام خداوندی بکمال جدت و پافشاری تا بتوانید ،پابند باشید،
چرا اول چیزیکه خداوند در روز آخرت از ما میپرسد ،نماز خواهد بود.
روز محشر که جان گداز بود ++++اولین پرسش از نماز بود
بنابراین سبب ،در نماز خود سست نباشید .امید میکنم که در تمام احکام خداوندی و ایجابات شریعت
احمدی همه شما فعال و بیدار و جدی باشید .حتی اگر شما فقط بنماز خود پابند بوده او را همیشه در
پنج وقت بخوانید ،نه در دنیا و نه در آخرت پیش کسی خجالت خواهید کشید.
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اگر کسی تا حال بنماز خود پابندی نداشته باشد و یا بترتیب نخوانده امید میکنم که از دربار خالق خود
معافی گذشته را خواسته بصدق دل ازان تائب [خواهان توبه] شود .چون خدای ما مهربان است امید
که قرار آیه (توبو الی هللا توبة نصوحا) اگر از دل و جان صاحب حسرت و خجالت و امیدوار مغفرت
خداوند باشیم ،بر گناهان ما قلم عفو کشیده میشود و در آینده تا بتوانید در پابندی نماز خویش زیاده تر
کوشش ورزید ،اگر شما حقیقتا خواهان ترقی و برتری باشید پس در تعلیم و تعلم آموختن علوم و فنون
زیاده بر زیاده بکوشید .امروز که ما شما علماء و فضال را بنظر عزت و احترام مینگریم ،تماما از
برکت علم است ،باید بیش از بیش در تحصیل آن بکوشید.
هر کسیکه خیال و آرزوی خشنودی و رضای الهی و شناسائی خداوندی را داشته باشد ،بیواسطۀ علم
بر مقصد خود کامیاب نخواهد شد .گویا نجات آخرت ما علم است .آیا نمی بینید و خجالت نمیکشید
ازآ ن اشخاصیکه نسبت به ما و شما عالم و صاحب کمال و عزت و اجالل هستند بر ما فخر ها
میکنند.
حقیقتا برای شان نظر بدین ایجابات محیرالعقول که به آسمان و زیر بحر میروند و مسافت بسیار بعید
زمین را بکمال مسارعت [باسرعت] طی میکنند ماشینها ،توپها ،تفنگها ،صنعتها ،حرفتها و غیره
اختراعات عجیب و غریب را در معرض اجراء می آورند ،میزیبد که بر ما تنبلها فخر کنند .باین
لحاظ باید تا جان داریم در پی بدست آوردن همچه یک نعمت عظمی که این ترقیات را موجب است از
دل و جان کوشیده تا جائیکه میتوانیم علم بیاموزیم ،علم است که خداوند را بما می شناساند.
علم است که ما را موفق بحافظت اسالم و شریعت ،وطن و مملکت میسازد .علم است که نه تنها
عزت و حرمت اسالمی ما را ادامه بلکه ما را برای مدافعه دشمنان و تعرض بر اعدای [دشمنان]
مان مقتدر میدارد .علم است که نسبت بدان پیغمبر ما میفرماید ،علم گم کرده مسلمانان است باید که در
پی تحصیل آن بهر جائیکه باشد ،بکوشید .دین ما گاهی بما اینچنین تعلیم نمیدهد که عالوه بر علوم
اُخروی در مفاد دنیوی خود نکوشیم .دین ما ابدا اجازه نمیدهد که قوت و آالت قاتله دست دشمنان ما
بوده آنها را بر علیه ما استعمال کرده و ما ازآن محروم باشیم .شخصیکه علم ندارد گویا در دین و دنیا
ذلیل و خوار خواهد بود .از برای خدا علم بیاموزید تا خدا را بخوبی بشناسید چرا که (بی علم نتوان
خدا را شناخت).
حکومت شما و من عاجز کوشش ها کردیم و مکتب ها از برای تحصیل علم جهت اوالد های شما
ملت تشکیل دادیم پس جرا کاهلی مینمائید و در اخذ تعلیم تنبلی می ورزید .عناد و خصومتی را که
دشمن های شما در دلهای تان می اندازد که در مکاتب شما علم دنیا جاریست ،کامال غلط است (الحمد
هلل) همه شما عاقل و صاحب فهم ا ید و خوب میدانید که فقط علم دنیا بمدارس ما جریان ندارد بلکه
تعلیمات دینیه و مسائل ا ُخرویه و عقائد اسالمیه در آنها بکمال خوبی و درستی تعلیم داده میشود،
چنانچه حاال معلومات دینیه عموم طلبه صنف ابتدائیه سائر مکاتب ما نسبت بطبقه عامه بعضی علمای
عصر حاضره کمتر نخواهد بود و ما علوم اُخرویه و فنون دنیویه را ازین جهت یکجا در مکاتب
خویش جاری داشته ایم که ما در دین و دنیا کار داریم و دشمنهای ما فقط در دنیا و از آخرت محروم
و بی نصیب اند.
امروز دشمنهای ما به آسمان و بزیر زمین که فکر و خیال از دیدن و شنیدن آن مقصر[کوتاه] است،
پرواز و رفتار دارند .بدا بر حال فالکت ما اسالم در ُکنج ُگم نامی و بدنامی خزیده بر خالف فرموده
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خدا و پیغمبر خود که (و اعدولهم ما اسطعتم من قوة و من رباط الخیل...االیه) ،دست دشمن های خود
را بر سر خود دراز مینمائیم.
محض جهت حفاظت دین مقدس اسالمی و ترویج شریعت غرای نبوی و اعالی کلمته هللا بر همه ما
ضرور و الزم است که علوم دینیه را بیشتر خوانده علم دنیا را هم یاد داشته باشیم ،تا آن چیزیرا که
بواسطه اش دشمن خود را مغلوب و مفتوح سازیم نیز بچنگ آریم و آن چیست ،توپ ،تفنگ،
کارطوس ،باروت و دیگر آالت جارحه.
اگر خود ما چنین اشیای قاتله را نداشته باشیم و بر ساختن و پیدا نمودن آن مقتدر نباشیم ،آیا دشمن
های ما برایما توپ اعلی و کارطوس خوب خواهند داد که بواسطه آن خود شان از دست ما خراب و
ابتر شوند؟ نی! گاهی بما نمیدهند بلکه خود ما را هدف اسلحه آتشین خود نموده هستی و زندگانی ما
را بخاک برابر مینمایند .اگر چه حافظ دین اسالم خود خداوند است باز اگر ما و شما فعالیت و جدیت
را بکار بریم خالی از فایده نیست ،با اینهم خدا را شکر میگویم آن عالم اسالم را که همیشه [فریب]
کفار خورده بودند و خیال پریشانی و تباهی شانرا همواره بدل می پرورانیدند( ،الحمد هلل) فی الحال
بیدار شده متحدا بشاهراه ترقی خود ها پویانند و دشمن و دوست خود را بخوبی می شناسند.
در حقیقت جمیع علوم و فنون که امروز بنظر ما میخورد و دشمنان ما را برایجادات غریب و
عجیب موفق ساخته همه از عالم اسالم بود ،چه شد که اسالم به عیش و ساعت تیری ،نفاق خانگی،
استراحت و تنبلی گرفتار شده آن میراث خود را واگذار شدند .آن دشمنهای عالم اسالم که همیشه در
صدد همین امر بودند تا به علیه ما کامیاب گردند ،از دست غفلت خود ما اسالمیان سلطه و اقتدار پیدا
کردند.
خیر گذشته گذشت و آینده باید از مکر و خدعه دشمن هوشیار باشیم با اینکه حافظ و ناصر دین مقدس
نبوی خود پروردگار است ،با هم باید ما و شما بیشتر بکوشیم تا آن عزت و شوکتی را که خداوند بما
مسلمانان وعده فرموده از دست ما و شما در معرض وجود آید تا مسلمانان آینده بگویند که ترقی اسالم
و ترویج دین مبین سید االنام در عصر من عاجز باتفاق ،اتحاد و جان فشانی علماء ،فضال و روساﺉ
این زمان که شمائید در معرض وجود آمده است تا یک نام نیک و نشان خوبی ازین سلطنت و ملت
حاضره ما در صفحه روزگار بطور یادگار باقیماند ،بنابرین من خادم اسالم ،شما وکالء و فضالی
ملت را خواستم تا کوشش کنید ،عموم افراد ملت را بطرف علوم و فنون میالن بدهید تا آن چیز هایرا
که دشمنهای ما از ما غضب کرده اند ،از اوشان پس بگیریم .فعال ،بیدار ،شجاع ،صاحب عدل و
انصاف و مالک جاه و جالل از دست رفته خویش مجددا بشویم.
یک شخص نمیتواند که همه علوم را برای یک فرزند خویش در خانه تعلیم دهد یا معلمی را
مخصوصا برای وی تخصیص کند ،ازینرو حکومت شما برای تان مدارس متعددی طرح افگند و
معلمین مزیدی را در آنها مستخدم نموده و علوم دینیه و فنون دنیویه را درآن جریان داده ،مصارفات
و پول آنرا دولت متعهد گشته تا شما بکمال اطیمنان فرزندان خود را درآن تعلیم دهید .از برای خدا
اوالد های خود را چرا در مکاتب داخل نمیکنید و در مقابل اینهمه زحمات و دلسوزی حکومت
خویش ،شما چرا تنبلی و کاهلی نموده بر حیات و زندگانی آینده پسران خویش حسرت نمیخورید و
دلسوزی نمیکنید که بی علم ،جاهل و بی کمال میمانند( .وهللا) اگر شما بمکاتب نرفتید ،خود را بدست
خود خراب مینمائید.
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هر امری را که خداوند ما بر ما میفرماید چه در تحصیل علوم و فنون و چه در امورات دینی و
دنیوی تماما برای فائده خود ماست .خداوند تعالی بروزه و نماز ما احتیاج ندارد و نه عظمت و
جبروت او از عصیان و نافرمانی ما کم میگردد ،فقط هر چه میکنیم و هر اوامرش را که تعمیل
مینمائیم برای خود میکنیم .اگر نماز میخوانیم و یا روزه میگیریم فائده اش برای خود ما و شما است.
باید در ارشادات الهی یک جدت و فعالیت فوق العاده را بکار برده گاهی از احکام خداوندی و از
اوامر حضرت نبوی انحراف نورزیم و دشمن خود را بر خود غالب و فاتح نگردانیم .الزم است که
در راه ترقی اسالم کوشش کنیم و تا ریزانیدن [ریختاندن] قطره آخرین خون خود در راه عالم اسالم
حاضر باشیم و روی خود را از دشمنان اسالم نگردانیم و سر خود را پیش اعدای مسلمانان خم نکنیم.
پیغمبر ما میتوانست که به بسیار سهولت و آسانی بیک اشاره تمام عالم کفر را مسلمان ساخته دین
مبین خود را منور و روشن میساخت ،چراغ کفر را خاموش میگردانید .اما باین لحاظ درین موضوع
از روحانیت ،عصمت و عظمت خود کار نگرفت و هر چه کرد بزور شمشیر و سعی و کوشش خود
در ترویج دین اسالم کوشید تا تعلیم جدت و فعالیت و مقاومت را به امت خویش آموختانده آنها را
بعیش پرستی و تنبلی تشویق ننمودند.
اگر چه امیدواریم ،وعده که خالق بی نیاز ما با ما کرده در آخرت در جنت خواهیم بود و بقدر گناه و
نافرمانی که از اوامرش کرده باشیم در دوزخ خواهیم سوخت اما در خاتمه اطمینان داریم که در
جنت میرویم ،الکن از لطف خداوندی آرزو داریم که در روز محشر بشفاعت پیغمبر خود از تمام
گناهان مغفور و در بهترین جنتها برویم.
عرض آخرین من چنین است که ما و شما باید کوشش کنیم و جان خود را فدای دین سازیم ،خونهای
خود را در راه او بریزانیم تا آن چیزهای را که دشمنان از ما سلب نموده اند به فدا کردن سر خود از
او شان باز گیریم .مسلمانی که صادق و در اسالمیت خویش محکم و پابند باشد ،گاهی در راه خدمت
اسالم تنبلی و کاهلی نمیکند ،اگرچه بداند که در میان باران گله های توپ و تفنگ باشد زیرا میداند که
بی اجل مرگ نیست( .وهللا) اگر خودم در میان آتش تفنگ باشم ،گاهی خوف و هراس را به دل خود
جا نمیدهم .میدانم تا زمانیکه اجلم نرسیده باشد یکقدری برایم ضرر و نقصانی عاید نخواهد شد،
چنانچه آیه شریفه مبارکه است که (اذاجاء اجلم الخ)
ای برادران بیائید که کوشش کنیم و سعی نمائیم تا در مقاصد دین و دنیوی خود ها کامیاب باشیم .ما
مسلمانها هم برای آخرت خود کارمیکنیم و هم برای دنیای خود .بغیر اسالم دیگران بکار دنیا
مشغولیت داشته  ،هللا تعالی از آخرت بی نصیب شان کرده و هر ترقی و بهبودی که است فقط در دنیا
برای شان داده است .وهللا جگرم کباب گردیده سینه خود را چاک کرده میگویم از برای خدا ای عالم
اسالم چه شد شما را که بخواب غفلت غنوده و چه پیش آمد شما را که به کنج کسالت خموده اید ،آن
عالم اسالم چه شد که همیشه دشمن خود را مغلوب میساخت؟ آن عالم اسالم کجا شد که ممالک اعداء
خود را بزور سوته مفتوح میگردانید؟ که امروز نسبت بعالم اسالم یک بیوه زن شرف و عزت دارد؟
(درینموقع قطرات عبرات از چشم نرگس وش شاهانه ترشح نموده ُگل عارضش را آبیاری مینمود) از
برای خدا و رسول خدا! دست اتفاق و اتحاد را با یکدیگر بدهید که دشمنان تان در پی انهدام و خرابی
شما همیشه جاهدانه میکوشند .بیائ ید تا به پیش خدای خود عرض کنیم ،ای خدا! تو دیده بودی آن اسالم
را که در اوج ترقی و تعالی عروج داشت و لوای زیبای اسالمیت را بر دوش همت خود بر روی
عالم بر افراشت و دشمنان خود را از هیبت وسطوت اسالمی در لرزه می انداخت ،از برکت
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روحانیت حضرت رسول مقبولت مجددا باز آن اتحاد و اتفاق ،فعالیت و شجاعت ،هیبت و سطوت را
نصیب این باز ماندگان بیچاره اسالمی عطا و مرحمت و کرامت فرما ،مخصوص قوم افغان را در
سرخرو و کامیاب گردان ـ اللهمه ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی االخرة حسنة االیه.
دین و دنیا ُ
ارشادات اعلیحصرت بعد خطبه ثانی:
اله العالمینا! برای عالم اسالم خصوصا ً برای قوم افغان ترقیهای را که تو میدانی نصیب بگردانی.
بحضوربرادران خود عرض میکنم که بیدار شوید اگر چه الحمد هلل این جوش و خروش را که در بین
عالم اسالم میبینم ،امید وار میشوم که بیدار خواهند بود.
خدایا به دربار تو امیدواریم که کسی از بارگاهت بی نیاز باز نگشته ،کسیکه بی نصیب از حضورت
گردیده شیطان است ،ما را در آخرت پیش خودت و آنحضرت سرخ رو و با عزت بداری ،دعا میکنیم
که برادر های تُرکی و دولت ایران ،ترکستانیها ،هندیها ،مسلمانان چینائی و عموم ملت اسالمیه را که
در هر نقطه دنیا باشند ،در دین و دنیا با عزت و با شرف و نیکنام بداری .الهی بحرمت حضرت
رسولت عالم اسالم را ازین حال فالکت و پریشانی بکشی [بیرون کنید] ،علی الخصوص قوم افغان را
و من عاجز را که خدمتگار دین مبین سید المرسلین میباشم توفیق خدمت عطا کنی ،تا در راه اسالم یک
خدمت شایان تقدیر ابراز نمائیم و عسکر افغانستان را همیشه مظفر و کامیاب داشته باشی و سرش را
پیش دشمن خم نگردا نی و همیشه نوک برچه شانرا بنوک چشم دشمنان الله سان بداری .بارک هللا لنا و
لکم الخ.

نطق اعلیحضرت غازی قبل از آغاز لویه جرگه بروز شنبه  ۲۸سرطان  ۱۳۰۳ش
بسم هللا الرحمن الرحیم ط بنام خدای خود این مجلس عالی را آغاز میکنم .پیشتر از همه چیز مکررا ً
شما را در پایتخت مملکت عزیز تان خوش آمدید تقدیم مینمایم.
در مباحثات این مجلس همه شما حقوق دارید و هر چه که بفکر شما درست و سودمند و مفید پنداشته
شود ،آنرا بی کم و کاست آزادانه بگوئید و در اظهار رأی حقانه خویش هیچ کوتاهی ننمائید .اگر رأی
شما خوب و افکار تان معقول باشد ،همانا که مقبول میگردد و اگر یک رای خراب و مسله ناصواب
باشد ،در اظهار آن شما مسئول نخواهید بود ،فقط منظور نخواهد گشت.
اشخاص فهمیده و دانسته ما بخوبی میدانند که بدین جرگه در ترقیات مادی و معنوی و مسائل داخلی و
خارجی و اقتصادی افغانستان ابحاثی که مفید حال ملت و مملکت و دولت باشد ،بعمل می آید و بعضی
از ذوات محترم چنان دارند که مقصد از اجتماع اینقدر اشخاص معزز و جماعتهای بزرگ از اطراف
و والیات ،حکومتیها و پایتخت افغانستان از چه است؟ آیا کدام مشکلی عظیمی بحکومت ما الحق شده
که دران مورد ازین حضرات مدعوین امداد میخواهد و یا با او شان دران موضوع مذاکره مینماید؟
عرض مینمایم که هلل الحمد امروز تمام کار های شما بکام شماست و هیچگونه پریشانی و آنچه که مردم
بخیال دارند ،موجب انعقاد این مجلس نگردیده است.
فقط امروز این خادم دین و ملت محض برای بهبودی مملکت و رفاه ملت و مفاد دولت بهمراه شما
مشوره مینماید ،چرا که حیات شما ،عزت شما ،شرف شما درین مملکت است .چیزیکه درین موضوع
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بفکر های تان برسد اظهارات او را آزادانه نمائید زیرا در نیکنامی و بد نامی ،عزت و مذلت افغانستان
همه ما و شما با هم شرکت داریم.
اگرچه از اول جلوس خویش این خادم اسالمیان الی االن هیچ کار و امری را بدون مشوره شما در
معرض اجراء نگذارده ام و با وکال و اعضا و رئیس شورای دولت و هئیت وزراء در همه اجراآت و
احکامات خویش استشاره و صوابدید خواسته ام و از افکار عالی آنها به بسیاری از ترقیات و مقاصد
خویش نائل گردیده ایم ،باز هم چون در افغانستان اساس وکالت و نمایندگی تا بدین درجه مستحکم و
مضبوط نگردیده است که وکالی محترم آن افکار و بهبودی های را که برای حکومت از طرف ملت
خود مشوره میدهند ،فورا ً آنرا بملت و قوم خویش معلومات و اطالعات بدهند .بنابرین خواستم که از
علمای مکرم ،سادات معظم ،مشایخ کرام ،فضالی عظام ،خوانین ،اعزه و اشراف تمام والیات،
حکومتی ها و اطراف افغانستان بعد از اجتماع شان بمرکز حکومت و آرائی را نسبت بدین مقاصد
عالیه اخذ نمائیم.
باز میگویم که از لطف خداوندی و روحانیت ذات رسالت پناهی این دوره ( )۵ساله ابتدائی ممالک
افغانی بکمال خوبی و کامیابی انجام یافته در آینده نیز امیدی می پرورانیم که از حسن افکار و آراء شما
ملت بترقیات فوق العاده دیگر نائل گردیم.
اگر شما هئیت لویه جرگه دری ن مسائل مبحوثه آزادانه رای ندهید و در مفاد ملت و دولت بذل مقدرت
نورزید ،همانا که بنزد خدا و رسول و من عاجز که اولواالمر شما و عموم ملت که شما نمایندگان
حقیقی آنها میباشید ،مسئول و جوابده خواهید بود.
از برای خدا بکوشید و بیدار باشید و دقیقه از دقایق خیر خواهی و خیر اندیشی ملت و مملکت و
حکومت متبوعه تانرا فرو گذار نشوید که بد نام دنیا و آخرت خواهید بود .باید که محض بلی! بلی!
نگوئید و نه فقط بکلمات نافیه طرفداری کنید ،بلکه هر آن چیزی را که نسبت بترقیات ملت و مملکت
خویش بفکر دارید آزادانه و حقانه به آواز صاف و بلند بیان نمائید.
اگر چه خوبتر میدانم و کامالً یقین دارم که احدی از شما وکالء و حضار مجلس به اندازه من خیر خواه
و خیر اندیش ملت نخواهید بود ،چرا که من طرفدار آسایش عموم ملت هستم و برای برتری و تعالی
عموم ملت و تبعه افغانستان بذل مساعی میورزم و خواهان ترقیات و آسوده حالی شخصی خود ابدا ً
نمیباشم .اگر بلی! بلی! شنیدن میخواستم و طرفدار ترقیات شخصی می بودم نعوذ باهلل خود سرانه،
جابرانه کار میکردم.
نی! میخواهم هر کاریرا که بکنم بمشوره ملت باشد و خواهش ندارم که هیچ اساسی بر خالف شریعت
غرای احمدی در ممالک افغانی رایج باشد ،بلکه همواره نقطه نظرم این است که بر طبق شریعت و
فرمای شات اصول اسالمیت کار نمایم .اما اینقدر عرض میکنم باندازه که شریعت اختیار را به پادشاه
داده من هم خود را تا بهمان اندازه صاحب اختیار می انگارم نه علماء را چنانچه دیروز در مسجد
جامع امانیه پغمان در ضمن موعظه یک مال صاحب گفت ،البته درینجا هم حاضر خواهد بود و خود را
میشناسد که شریعت بعلماء سپرده شده است و بمال ها کامالً تعلق دارد ـ نی! شریعت مال خداست (انا
نزلنا الزکرو انا له لحافظون ط) البته علماء بیان کننده و روشنی دهنده آن است.
چون امروز اولین روز بود اینقدر توضیحات دادم تا بدانید اساسی را که ما میگذاریم کامالً باید مطابق
شریعت اسالمی باشد ،آینده در آغاز مجلس فقط بگفتن «بنام خدای خود آغاز میکنم» ،اکتفاء خواهم
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کرد .بعد هر مسئ له که باشد بران بحث رانده خواهد شد .الیوم فقط بر مسائل خارجیه خویش بحث
مینمائیم بعدا ً بمذاکرات و مباحثات داخلیه خواهیم پرداخت .چرا میدانید اول باید مناسبات خارج ما
مضبوط و خوب باشد ،داخله بدست خود ماست ،هر قسم که بکنیم میتوانیم کرد( .ادامه دارد)
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