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 سکوت تاريخی
 

ر عامه ملت افغان و جهانيان رابه د رابطه با حوادث خونين تاريخی سه ده ګذ شته در افغانستان دو قضيه عمد ذهيت افکا
ريسته می شود يا اينکه ذهنيت عامه توانايی  خو سخت معطوف داشته است اما متآسفانه دوقضيه تحت يک عنوان ن
يرد واز اهمين جاست که  تفکيک آنرا ندارد ويا چشم پوشی آګاهانه يا ناآګاهانه درسطح ملی وبين الملل صورت مي

ذرد و سير مبهم و مغلق را طی ميکند خصوصآ وقت که امکان راه حل عادالنه اي ن دو مساله تاريخی از مسير سالم مي
شورای ملی فتوای معافيت عاملين جنايات سه دهه ګذشته را از تعقيب عدلی وقضای اعالم می کند يعنی عدالت قربانی 

يرد و در مقابل حکومت به اصطالح قربانی صلح و ثبات می شود فتوای معافيت ازعدالت صلح و ثبات در ګ رو خود مي
پديده مصونّيت از مجازات به عنوان بزرگترين مانع تحّقق . و جامعه جهانی سکوت مرکبار تاريخی را اختيار می نمايد

اه عدل الهې که بر محور عدل و داد خواهی استوار  عدالت و عامل ترغيب و تشويق جنايتکاران است از آنجای که دست
به توکل خداوند و به خواست ملت سکوت مرګبار تاريخی در برابر خائين ملی ، ناقضين حقوق بشر و است دير يا زود 

ی به اساس تعين ي ستراتيژی ملی جهت تآمين عدالت در افغانستان از هم خواهد شکست و دروازه  جنايت کاران جن
ی باز خ يکي از وظايف قوه قضايه . واهد شدعدالت دربرابر خائنين ملی و ناقضين حقوق بشر و جنايت کاران جن

منحيث اورګان مستقل دولت اعمال سياست جزايي است پس جزا از جمله حقوق دولت است و پس تّظلم و دادخواهي حق 
مظلوم است و احقاق حق و کيفر دادن وظيفه دولت و تحّقق اين مقوله در گرو آزادي عمل و استقالل قاضي و نظام 

 . قضايي است
 

ين عدالت از نظر دينی و مدنی همانا تآمين و تحميل مجازات و مکافات عمل است برمبنای عدالت و انصاف هدف از تآم
جهان بر مدار نظمي اخالقي به گونه اي جبري مي چرخد و . يکي از معاني مکافات، پاداش دادن و پاداش گرفتن است

جهان . اني مکافات، پاداش دادن و پاداش گرفتن استبدي را با بدي جزا مي دهد و نيکي را با نيکي ، پاداش يکي از مع
 . بر مدار نظمي اخالقي به گونه اي جبري مي چرخد و بدي را با بدي جزا مي دهد و نيکي را با نيکي پاداش

اّما مکافات به معناي اّخص، جزاي عمل بد است و کيفر دادن، به عنوان يکي از نتايج مسئوليت اخالقي فرد انسان و در 
از اين رو در همه مذاهب و مکاتب فلسفي و سياسي حق تالفي و مطالبه غرامت براي مظلوم . ه تحقق عدالترابط

 . شناخته شده است
عدالت از نظر قانون مدنی عبارت ازتحميل ايده اي است که اصل برابري ومساوات را برای تمام افراد اجتماع را در 

 . حقوق افراد جامعه را فراهم ومساعد مي سازدبرابر قانون تامين می نمايد و زمينه احقاق 
 . 

در نظامهاي غير دمکراتيک نه تنها اقتدار و استقالل قضايي وجود ندارد بلکه حکومت خود منشأ و مسبب بسياري از 
از اينرو با نبود مرجع قضايی مستقل، دادخواهي و تحّقق عدالت نه تنها ممتنع بلکه محال مي . مظالم و جنايات است

در چنين اوضاع و احوالي است که مردم هر گونه توّقع و اميد تآمين عدالت و احقاق حق از سوي حکومت را از . ايدنم
 . دست مي دهند

حاکميت قانون از جمله مهم ترين ضرورت های جامعه افغانی می باشد و اين امر يکی از وظايف عمده حکومت است، 
اس يک پالن منظم جهت تآمين عدالت، يکی از شاخصه های مهم سالمت اما اين امر فعال ميسر نمی شود مگر به اس

 . اقتصادی، اجتماعی و سياسی، استقرار و استحکام عدالت است
از ديدګاه دنيوی قوانين مدنی مشرح و مفصل دربرابر اعمال ناشايسته وجود دارد و هرګاه کسې مرتکب عملی شود که .

ن قرار ميکيرد که تحميل عادالنه قانون باالی مجرم عبارت از عدالت است اما قانون آنرا جرم می شمار مورد حکم قانو
 انسان ها درجامعه قوانين مفصل ومشرح وجود ندارد اما در کتاب الهی مکافات در برابر اعمال  دربرابر اعمال شايسته

مرګ نجات بدهد انقدر شايسته صراحت دارد چنانچه قرآن اعظيم الشان می فرمايد کسې که جان يک انسان را از 
صواب بدست می آورد که جان تمام بشريت را از مرګ نجات داده باشد واين عملی است که روز مره دوکتوران و ديکر 

ا عدل الهی بر محور مجازات و مکافات. نيکوکاران که سرګرم تآمين امنيت جامعه اند انجام می دهند = ماکافات(دست
 . می چرخد ) ا بدباز پر داخت در مقابل عمل نيک ي

يکې از اهداف عمده قوه قضايه دولت تآمين و تحميل عدالت درجامعه است که شکل مدرن و سياسی آن درسطح دولت 
 . عبارت از تامين عدالت اجتماعی درجامعه می باشد
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ت ملی است در روند سياسی ، عدلی واجتماعی افغانستان دوقضيه بايد به شدت ازهم تفکيک وتفريق ګردد يکی آن خيان
ر نقض حقوق بشر وکرامت انسانی که بايد اين دو قضيه در محاکم جداګانه حل وفصل ګردد  . و دي

خيانت ملی عبارت از هر عملی است موجب صدمه به ارزش های ملی اهم از امنيت وثبات ملی ، استقالل سياسی ، 
بع معدنی کشور می باشد که مرتکبين چنين اعمال تماميت ارضی ، اقتصاد ملی ،دارايی ها و آثارتاريخی و کلتوری ومنا

يعنې خاينين ملی بايد مورد بازخواست و عدالت به اساس قوانين دولتی قرراګيرند زيرا يکی از وظايف مبرم دولت حفظ 
 . ارزشهای ملی و جلوی ګيری از خيانت به ارزش های است 

 مجزا می باشد اينکه يک انسان مرتکب هر دو يا هرسه مساله نقض حقوق بشر کامال از خيانت ملی و جنايات اجتماعی
 . عمل قبی می ګردد بايد با هريک به محکمه مربوطه خود اش فرستاده شود

ران کرامت انسانی بايد به اساس قوانين مندرجه مدنی محکمه ګردند که در کشور ما قوانين  ناقضين حقوق بشر و پايمال
يرد   . مدنی هم از احکام دينی منشه مي

ی بايد از هم تفکيک و تجريد ګردد  . درقدم اول بايد خيانت ملی ، نقض حقوق بشرو جنايت کار جن
رد قانون قرار ګيرند  .ناقضين حقوق بشر يعنې پايمال ګران کرامت انسانی بايد در سه بعد مورد پي

  
اهای استخبارات دولت در سه دهه ګذ شته از نظر سياسی اوا-1 ديالوژيکی مرتکب نقض حقوق  آن های که در دست

 . بشر و پايمال کردن کرامات انسانی يعنی مرتکب شکنجه و اعدام بدون محکمه زندانيان شده اند
اه دولت در زندان های شخصی ګروب های مسلح مرتکب نقض حقوق بشر و پايمال کردن -2  آن های که خارج از دست

 . حقوق بشر شده اند
ی شده اند يعنی در ميدان نبر به قتل وکشتار افراد ملکی اهم از  انهای که در ميدان های نب-3 رد مرتکب جنايات جن

 . زنان کودکان و پير مردان دست زده اند
 

اه قضايی کشور مکلف است که محاکم نقض حقوق بشر را ازمحکمه جنايت اجتماعی مانند قتل ، دزدی ،تجاوز  دست
ن محاکم جنايت عليه بشريت و محاکم خيانت ملی از محکمه جنايی جنسی وغيره تجريد نمايد زيرا در سراسر جها

 . اجتماعی جدا می باشند
انسان را اشرف مخلوقات و خليفه درزمين آفريده است به پاس احترام و تعظيم به خداوند رفتار ) ج(ی که خداوند   از آن جا

يرد نبايد با انسان صورت ګيرد ولو انسان کردارې وسلوًک که با حيوانات ،پرندګان ، حشرات و نباتات صورت می ګ
نقض حقوق بشر عبارت از شکنجه جسمی انسان ، دفن کردن با سوزنيدن انسان زنده ويا . مرتکب ګناه يا خطا شده باشد

قصابی کردن انسان چه زنده يا ميت ويا محروم کردن انسان از حقوق طبعی اش به اساس افکار سياسی ،مذهبی ،نژادی 
وغيره وهمين جاست که حقوق بشر و کرامات انسانی نه تنها پامال می ګردد به بلکی به خلق انسان بی حرمتی ويا لسانی 

در سراسر جهان کميته های دفاع از حقوق بشر خود را موظف می دانند که از حق طبعی و کرامت . نيز صورت ګيرد
باشدودين است که اساس وزير بنا ي اصلي آن را عدل انسانی د فاع نمايد اما تامين عدالت وظيفه قوای قضايه دولت می 

وداد علم ودانش بنا نهاده است اسالم ديني است که هدف ومرام عالي آن را اصالح جامعه، رفع مفاسد اخالقي واجتماعي 
 به وجود آوردن برابري وبرادري وتساوي حقوق همه افراد اجتماع ورفع ظلم و ستم ودر نهايت عدالت اجتماعي تشکيل

قدم هاي موثر، ) ص(در راستاي برقراري عدالت اجتماعي از همان آغاز نزول قرآن مجيد بر رسول اکرم . مي دهد
استواروسترگ برداشته شده که همانند آن ديگر هيچ دين، مذهب وآئين چنان استوار گام نهاده است دين مقدس اسالم 

تبعيض هاي نژادي را مردود شمرده وبه صراحت اظهار انواع واقسام تعصبات قومي، لساني، سمتي، گروهي، مذهبي و
مي دارد که همه موجودات،انسان ها، حيوانات، نباتات وخالصه کليه کائنات را خداوند متعال خلق کرده وهيچ کس را 

را عدالت نماييد زي: (برکس ديگري برتري نيست مگر به تقوا وخداوند اليزل عدالت را نزديک به تقوا دانسته مي فرمايد
در آيات مقدس وپاک قرآن کريم خداوند در چندين مورد حکم به عدالت نموده است چنان چه ) عدالت نزديک است به تقوا

واذا (  فرموده است 58به تحقيق خداوند شما را به عدل امر مي کند ودر سوره نسا آيه ) ان اهللا يا مرکم بالعدل (فرموده 
 . ميان مردم حکم وقضاوت نماييد به عدالت) حکمتم بين الناس ان تحکمو ا بالعدل 

 .. 
آنچه ما منحيث ملت از دولت امروز و يا کانديد دولت فردای افغانستان می خواهيم عبارت از ايجاد دو محکمه متجزا 

يعنی محکمه خاينين ملی و محکمه نا قضين حقوق بشر و برسی عادالنه قضايا سياسی افغانستان طی سه ده ګذشته می 
 سوال اينجاست که ؛ ايا در سه ده ګذشته در افغانستان خيانت ملی صورت کرفته است؟ . باشد

 آيا واقعآ حقوق بشر نقض شده وکرامات انسانی پايمال ګرديده است؟
  آيا تآمين عدالت باعث برهم خوردن صلح وثبات در کشور می شود؟ 
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 اګر جواب بلې است پس آيا حاال صلح و ثبات حاال تآمين است؟
ميکنند و تسليم و قضا و قدري ميشوند و در انتظار اينکه ملکوت آسمان ظالم و متجاوز را ) ج(رخي رجوع به خداوند ب

کيفر دهد و عده ّاي هم به محکمه هاګ چشم اميد دوخته اند بخاطريکه گر در داخل کشور محکمه عادالنه در حکم خواب 
 . و خيال است 

 
 است؟آيا محکمه خايننين ملی آرزوی ملت 

محکمه خاينين ملی يعنې محکمه کسانی کې مسبب بدبختی های ملی در ابعاد سياسی قضيه افعانستان شده اند يعنی مسبين 
کودتا ها ،تجاوز های اجنبی وقتل دومليون افغان و مهاجرشدن پنج مليون افغان و يرانی ګسترده ګشور در محکه ملی 

فلهذا ايجاد محکمه مستقل خيانت .  و صيانت از ارزش های ملی استحل وفصل شود چون وظيفه دولت عبارت از حفظ
 .عليه منافع ملی زيرا تآمين عدالت يکې مبرم ترين ضرورت های جامعه افغانی است

 
 درکشوری که طی سی سال ګذشته بار بار پای اجنبی از مجاری دولتی، حزبی و ګروهی کشانيده شد و حريت ، 

 و امنيت ملی آن نقض ګرديد، سرمايه های ملی آن تاراج ګرديد اما حتی يک بار هم يک استقالل سياسی ، حاکميت ملی
ايجاب می کند که تعريف کليمه خيانت ملی . نفر به اتهام خيانت ملی ازطرف دولت متخب ملی محکمه نه ګرديده است

طان سال سيزده پنجاودو از محمد تشريح ، تفکيک ، تفريق و به ملت تفهيم ګردد چنانچه وقتی کودتا ګران بيست ششم سر
زرغون شاه را درابطه به اتهام همکاری به کودتای مرحوم ميوند وال وی را خاين ملی خطاب می کردند محمد زرغون 
شاه درجواب مسنتطيقين رژيم ګودتا بيست شش سرطان می ګفت که کودتای شما پيروز شد انقالب ملی به شمار می رود 

رددو کودتای ما که ناکام ګ  . رديد است خيانت ملی قلم داد مي
 

 . درسراسر کشور های جهان محاکم جنايت عليه حقوق بشر مجزا ار محاکم جنايات اجتماعی می باشد
ايجاد محکمه مستقل حقوق بشر يکې از ضرورت های مبرم جامعه افغانی است و يک حرکت است به سوی جامعه 

 . مدنی
 

تماعی يکې از علويت های تآمين عدالت می باشد چنانچه ګفتم هدف اين که تشخيص نقض حقوق بشر از جنايات اج
انسان اشرف مخلوقات است وبا انسان بايد چنان برخورد شود که خالق انسان فرموده که خير وشر انسان زره زره مورد 

ردد ، فلهذا هرنوع محکم ه کودتا مدت يا محکمه ارزيابی قرار ګيرد تاعدالت تامين ګردد و و کرامات انسانی پامال ن
صحرايی که احتمال حق د فاع متهم را صلب نمايد نقض حقوق بشر می ګردد و مجريان چنين محاکم ناقضين حقوق بشر 
به شمار خصوصآ بعد از کودتای ثور هزاران نفر افغان بدون محکمه توسط فرامين ويا محکمه بدون وکيل مدافع محکوم 

 . به اعدام شدند
 

ی ار سربازان تفريق شود بدون شک جن بخاطر ارزش های سياسی ويا دينی ايجاب می نماي د که جنايت کار جن
بعضا ضرورت می باشد که بايد مطابق به علم حرب صورت ګيرد که در علم حرب هم کشتار بی رحکانه غير نظاميان 

ی به شمار می روداهم از زنان ، کوددکان و پيرمردان تقبح شده ومرتکبين چنين جنايات جنايت کار ج جنايت کار . ن
ی چه درصف جهاد بوده باشد يا در صف سر باز دولتی بايد محکمه ګردد  . جن

 
قدم دوم در نقض حقوق بشر معامله که با اجساد يا جنازه های اعدام شد ګان صورت ګرفت نقض تام حقوق بشمار می 

ت وحشی يا ګنديده وپوسيده بخاطر که انسان را خداوند کريم رود يعنې دفن انسان مانند حيوانات آن هم مانند مرده حيوانا
آفريده بدون درنظر داشت ګناه بايد با جسد انسان به خورد انسانی و اسالمی صورت ګيرد عاملين چنين اعمال ناقضين 

 . حقوق بشر بشمار می رود
 

خورد با جسد انسان بدون عرف ورسوم نقض حقوق بشر يعنی اعدام بدون محکمه و يا دفن انسان به شيوه حيوانی ويا بر
بسنديده بشری ويا پوست کردن جسد انسان يا قطعه قطعه کردن جسد انسان چې از طرف دولت دولت خاين صورت 

يرد ويا از طرف مجاهد را حق ويا تامين ګر اهداف سياسی جنايت عليه بشريت بشمار می رور ومجازات مرتکبين  ب
 . الهی و عدالت مدنی و اجتماعی يک ضرورت مبرم بشمار می روردچنين اعمال بخاطرتامين عدالت 

شکنجه و توصل جستن به زور خشونت در جريان تحقيق متهم چه از جانب حکومت، احزاب مسلح و حاکم دريک ګوشه 
کشور صورت ګيرد نقض حقوق بشر به شمار می آيد عاملين اين نوع نقض حقوق بشر بايد در محکمه دفاع از حقوق 
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 . بايد مورد پی ګرد قانون ګيردبشر
تبعض و تفريق انسان به اساس نژاد ، دين و مذهب ،جنست ، زبان وکلتور و سمت و محروم ساخستن انسان در جامعه 

بدان اساس از کار ، تعليم ، ترقی و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی نقض حقوق بشر به شمار می مجريان چنين اعمال در 
حکمه دفاع ازحقوق بشر وفربانيان چنين حوادث مورد حمايت کميته های دفاع از حقوق بشر اکثر کشور جهان مورد م

ر متآسفانه درابطه با تامين حقوق بشر وخيانت ملی . صورت می ګرد به استثنای کشور ما و چند کشور عقب مانده دي
ستم اداری و امنيت را در افغانستان به سکوت نظام حاکم ادامه دارد و ما نتوانستيم تا حل سيستم های عدلی و قضائی، سي

وضعيت . طور الزم تامين بکنيم که حاکميت قانون، عدالت و حقوق بشر تامين شود؛ متاسفانه ما به آن حالت نرسيده يم
حقوق بشر در افغانستان هنوز متزلزل بوده و سکوت دولت پابرجاست و فرمان معافيت از رسيدگی قانونی با مجرمين 

 . خاينين ملی وجود داردحقوق بشر و 
 

انه راحل تدريجی اين منازعات اين است که قضايای خيانت ملی از قضايای ناقضين حقوق بشر تجريد ګردد و دو  ي
 او محکمه مستقل خيانت ملی و دوم محکمه مستقل نقض حقوق بشر . محکمه مستقل درين رابطه به وجود آيد

ای خيانت ملی زمان بندی ګرد وهريک به يک يوان خاص خود اش جهت مديريت موثر تر ايجاب می کند که قضاي
محول ګردد به طور مثال محکمه کسانی که درکودتای بيست ششم سرطان سهم نظام حاکم را واژګون کردند شورای 
. دملی را لغو نمودند قانون اساس کشور راملغا نمودند و تحت نام جمهوريت دکتاتوری و نظام نافرجام را اساس ګذاشتن

 . ديوان محکمه کسانی که ميوندوال و رفقای اش را بدون محکمه سر به نيست کردند
 

ديوان محکمه عاملين کودتای ثور ،ديوان محکمه جنايات ملی رژيم تره کی ، ديوان محکمه جنايات رژيم حفيظ اهللا امين، 
 جنايات رژيم داکتر نجيب، ديوان ديوان محکمه حمايت از تجاور روسيه وجنايات رژيم ببرک کارمل ، ديوان محکمه

محکمه جنايات رژيم تنظيمی الی رژيم طالبان ، ديوان محکمه مرتکبين جن های داخلی تنظيمی ،ديوان مکافات جهاد و 
مجاهدين راه آزادی ، حق استقالل و افغانستان ،د يوان محکمه جنايات رژيم طالبان و ديوان محکمه غاصبين دارای های 

 .لیعامه، موزيم م
 

 البته ايجاد چنين محاکم مستلزم يک دولت مقتدر ملی است که مطابق به يک پالن ستراتيژيک عدلی و تآمين وتحميل 
ارنوالی مدرن و تربيه وکيل  عدالت بايد هزاران نفر را جهت تعليمات عالی قضايی وفراګيری شيوه های مدرن تحقيق ،

اهی قضا يی مسلکی با اعتبار ملی که جواب ګوی نيازمندی های قضايی کشور مدافع به خارج کشور بفرستد تا يک دست
ی ، نقض  باشد و توانايی بررسی سه دهه جرايم ملی و جنايت جنگی در افغانستان و تفريق خيانت ملی ، جنايت جن

يک حقوق بشر وتخطی های حقوق را داشته باشد وقضايای سی سال ګذشته را فارغ از ديد ګاهای سياسی و ايديولوژ
برسی حد اقل طی ده سال برسی کند کند روی کار آيد زيرا در افغانستان هزاران دوسيه نقض حقوق بشر وخيانت ملی 

اه سياسی وقضايی ممکن است او نه عدالت  وجود دارد؛ در غير چنين ستراتيژعدلی نه تامين عدالت انتقالی با چنين دست
 نظر حفظ معيار های حقوق بشر قلمداد می شود امروز هرکسی می افغانستان جزو تاريک ترين نقاط جهان از. دايمی

جنايت جنگی ، . خواهد زاويه داد خواهی سياسی مخالفين سياسی خود را متهم به نقض حقوق بشر وخيانت ملی کند
 وسيع با اين تفاوت که جنايت عليه بشريت در ابعاد. رابطه بسيار نزديکی از نظر معنايی با جنايت عليه بشريت دارد

 .تری صورت می گيرد
 

هر عملی ، در دايره .  بسياری از جنايات جنگی که در افغانستان رخ داده است می تواند شامل جنايت عليه بشريت شود
. قتل شکنجه و توسل به زور می تواند دارای چندين فاعل باشد. حقوقی به صورت مستقل مورد بررسی قرار ميی گيرد

طبق يک نظر سنجی که توسط کميسيون مستقل .  شان در انجام جرم ، مجرم شناخته می شوندهمه فاعالن به ميزان سهم
از کل جمعيت شرکت کننده دراين طرح ملی به نحوی از انحا حقوق  % 69حقوق بشر افغانستان صورت گرفته ، 

. جاوز قرار گرفته استاز کل جمعيت افغانستان مورد ت% 69به عبارت ديگرحقوق انسانی . انسانی شان ضايع شده است
يعنی نزديک به دوسوم از کل جمعيت يک سرزمين يا کشته شده اند يا شکنجه يا زندان ويا به هر شکلی مورد آزار 

مردم خواستار محاکمه فوری جنايت کاران جنگی  % 76.4حکومت وقت و يا گروههای مسلح قرارگرفته اند در حدود 
خالف ارزش های انسانی دانسته و در عين حال آنرا خالف منافع ملی مردم آنان عفو جنايت را يک عمل % 61اند و 

ايجاب می کند که سکوت تاريخی در برابر خاينين ملی وناقضين حقوق بشر طی اتخاذ يک طرح . افغانستان می دانند
 .ستراتيژی ملی جهت تآمين عدالت درجامه شکست و شعار عدالت اجتماعی درعمل پياده کرد
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اه قضايی سالم در جامعه در رابطه با خيانت ملی وضعيت حقوق بشر قضاوت  ما نمی ت وانيم بدون داشتن يک دست
کمسيون مستقل حقوق بشر .بکنيم وعدالت و حاکميت قانون که از پايه های اساسی تامين حقوق بشر است عملی نمايم

.  در جهت حاآميت قانون در افغانستان کار نمايدافغانستان از ناچاری در قضايا شعار ګونه می عمل نمايد نسبت به اينکه
. های حقوق بشری مكلف هستند آه از چگونگی رعايت قوانين و نحوه تطبيق آنها در اين گونه شرايط نظارت آنند نهاد

 . در طول سه دهه تجاوز اجنبی و ثمره آن جنگ داخلی در افغانستان ، دست های بسيای به خون مردم آلوده شدند
 

 از خاينين ملی و ناقضين حقوق بشر با دست های خون آلود توانسته اند تا کنون از چنگ کيفر اعمال خود نسبت بسياری
ال قانون فرار نمايند بسياری از آنان با استفاده . به نبود ستراتيژی ملی تآمين عدالت وسکوت تاريخی دولت ا ز چن

بسياری از دست های خون .  تحت عنوان مصلحت ملی بپوشانندناتوانی دولت کوشيده اند گناه جنايت های بی نظير خود
آلود ، دامن های خونين و چهره های سرخ و خون پر ، اينک دو باره از دسترخوان دکتاتوری بر سر دسترخان 

ين دولت را دربرابر شان ضرورت تاريخی ومصلحت ملی می دانند  .ديموکراسی نشسته اند وسکوت تاريخی وسن
 
 


