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  نآمد هاي آتوسل به بيگانه وپي 

  وايراندرافغانستان 

ی  نا ا کاوا ی تان آ غا   و ا

حقوقدان -اميرفيض

 اآمريکپنجشنبه متن توافقنامه امنيتی  روزدي
وافغانستان درمجمع لويه جرگه افغانستان مطرح 

ن توافقنامه وھمچنين پيامدھای آشد اھميت مواد 
ی که دررابطه با ن بمناسبت اھميتآ حاصله از

نقش ايرانيانی که توسل به بيگانه را برای رفع 
نھا نجات ايران آشنای آمشکالت ايران ودرکالم 
دارد اين تحرير  ،داننديوبرقراری دمکراسی م

 )جنگ شورا باشورا(ادامه بحث  درمقام الويتِ 
   .قرارگرفت

ضوع، مسئله ارتباط موافقتنامه ظريف ترين مو
  .ازافغانستان است آمريکاباخروج ارتش 

 اآمريکممکن است بظاھر اين تصوربروز کند که 
ازافغانستان که  شرط خروج نظامی خود را

اعالم کرده مشروط به  ٢٠١۴درپايان سال 
ولی خير اين  ،امضای موافقت نامه ساخته است

مبنای توافقنامه مزبور است بلکه  تصورنادرست
د ھا برای تنظيم قراردا ئیآمريکاوفشاری که 

قرارداد  مزبور دارند براين پايه است که اگر
 آمريکا ،مزبور را افغان ھا قبول نداشته باشند

ن بکل ازافغانستان خارج خواھند شد آومتحدان 
وامنيت افغانستان برعھده دولت افغان خواھد 

   .بود

اين تحرير ھمانند خود بنده پيش  گانالبد خوانند

ن آاز الغخوشا باغی که ش< :خود خواھند گفت

چه بھترکه نيروھای نظامی  > وقھرکرده باشد

ه يا دآ ،وخارجيان افغانستان راترک کنند آمريکا
 نھمه فجايع وآ سال اشغال نظامی افغانستان و

خسارات وکشتارمردم  افغان وقاچاق ھروئين 
کم بود وامنيت افغانستان  آمريکاتوسط نظاميان 

ان نستتامين شد که حاال توقع دارند که مردم افغا
برای ادامه اشغال نظامی وسياسی کشورشان باج 

  ؟بدھند آمريکاتازه ای بنام قرارداد به 

دور براتش  ولی برداشت ما احساساتی ودستی از
که  واگردرست دربيان موضوع  داشتن است.

عنوان   آمريکای وزارت خارجه ازجانب سخنگو
<درنبود يک توافقنامه دوجانبه، نيروھای  شده 

فغانستان  بايد درتامين امنيت مردم امنيتی ا
افغانستان کامال به خود متکی باشد اياالت 

 د وــــافغانستان خارج خواھد ش حده ازــــــمت
ISAF	( سافـــرنه ھمه نيروھای ايــاگ ثريت وــــاک

International	Security	Assistance	Force	=	 (  
معتقد است  آمريکا ،ھم ھمين کاررا خواھند کرد

قوی  نورقدرتھای تروريستی درافغانستانھ

ھستند وميتوانند امنيت مردم افغان رابه 

سرمايه گذاری فراوانی  آمريکا. خطربياندازند
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درافغانستان کرده وخون وپول زيادی رافدای اين 
کشورکرده ونسبت به افغانھا احساس تعھد ميکند 

بنقل ازوزارت  موسسه بروکينگز (خانم براون از
  .)کاآمريخارجه 

ھنور <دقت کنيم وبه خصوص به قسمت 
قدرتھای تروريستی که بتواند امنيت مردم افغان 

، حساس بشويم وبياد بياوريم که >را تھديد کند
ئيھا درمقابل مخالفت عراقيھا آمريکادرعراق ھم 
ھمين جمله  ، آمريکاپايگاه نظامی به  برای دادن
ازعراق  آمريکا<با خروج  ندوگفت ندبرد رابکار

فعاليت تروريست ھا بيشتر خواھد شد> وديديم 
سته وابکه چنين ھم شد يعنی گروھای تروريستی 

وارد  آمريکا به عربستان سعودی به نيابت از
نيست که چند اتومبيل  یروز عراق شدند و

انتحاری دست کم سی وتا پنجاه غيرنظامی 
نتيجه مخالفت دولت  د،نونظامی عراقی را نکش

  .بود آمريکامنيتی با عراق با قرارداد ا

برای توجه به وسعت عمليات تروريستی نيابتی 
ه يکی از فرماندھان بکافی است  آمريکاازسوی 

تاکنون  ؛درسايت خودش نوشتکه  نظامی عراق 
تعداد عربھائی که خودرا درعراق منفجرکرده اند 

دفترسازمان  -اشاره کرد –نفرميرسد  ۴٠٠٠به 
گوست آه درماه ملل متحد درعراق اعالم کرد ک

اثر عمليات  عراقی در ٣،١۶٢تعداد  ٢٠١٣
   .تروريستی کشته شده اند

يک روزنامه نويس عراقی فھادی محمدی فر
نوشته است که موج ترور وخشونتھا وعمليات 

ئيھا ازعراق آمريکاانتحاری به مجرد خروج 
   .مه دارداشد وھنوزبشدت اد غازآ

ت اسنچنان نخست وزيرعراق گرفتاراين مشکل آ
ومالقات با باراک  آمريکاکه علت سفرش به 

                                               
 ت وچندی پيش کهبندر بن سلطان در ارتباط نزديک با موساد اس - ١

برای پيدا کردن راه حل به مسکو سفر کرده بود مورد بی مھری آقای 

اوباما  را کمک برای جلوگيری ازاقدامات 
   .(توسل مظلوم به ظالم)تروريستھا اعالم کرد 

ن کامال متوجه اين تھديد آافغانستان وحکومت 
وانگلستان  آمريکاھستند خاصه که می بينند 

   .درتالش ايجاد رابطه ونزديکی با طالبان ميباشند

 ئی <ديلی بيستآمريکاسايت  -  يهحاش

dailybeast نوشت <رئيس سازمان امنيت <
سالھا  ،بن سلطان قای بندرآعربستان 

بوده است او  آمريکاسفيرعربستان در
 کترين شخصيت درخاورميانه است ونخطر

رامی ھای کشورھای خاورميانه آ رھبری تمام نا
نالين  آسايت اينتلجنس  –رابرعھده دارد 

بن سلطان  ھم گفت که شاھزاده بندرفرانسوی 
 ليون دالريم ۵٠٠جيش العدل  برای حمايت از

بودجه اختصاص داده است (جيش العدل ھمان 
گروه تروريستی است که جنايات اخير بلوچستان 

   ١. ايران را برعھده گرفت) پايان حاشيه

  چه  ميخواهد وچه ميدهد  آمريكا

  پايگاه نظامي  -اول

ی امشاوراميتی کرز  اسپنتا قای رنگين دادفرآ
  نوامبرسال جاری گفت: ١۶در

بگرام  فقط يک پايکاه نظامی دائم در آمريکا<
 بخشی از از ن اين نيروھاآ ميخواھد عالوه بر

 –مزارشريف درشمال  –فرودگاه کابل درمرکز 
شيندر  –ھرات درجنوب غرب  –قندھار درجنوب 
جنوب  در گردريز –درھيلمند  –درجنوب غرب 

استفاده باد درشرق افغانستان آجالل  – شرق
   .خواھند کرد

والديمير پوتين قرار گرفت. او در حال حاضر رياست سازمان امنيت 
 ک-عربستان سعودی را ھم عھده دار است. ح
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اضافه کرد که <احترام به حق  اسپنتا قای داد فرآ
حاکميت ملی وتماميت ارضی واستقالل  

ن آ افغانستان ازمفاد اين قرارداد است وعالوه بر
به قانون اساسی عنعنات، فرھنگ  آمريکادولت 

 رامودين وسايرارزش ھای اين خاک نيز بايد احت
  .بگذارد

وافغانستان  آمريکااين مقدمه قرارداد امنيتی 
کامال شبيه ماده اول قطعنامه شورای به اصطالح 

   .ملی است

رودگاه ھای کشور فتمام  ،قرارداد امنيتی 
 اآمريکافغانستان را تحت کنترل پايگاه نظامی 

احترام به حق  درمياورد تازه قرارداد صحبت از

ا دقيقھم دارد   تان  راحاکميت واستقالل افغانس

 قطعنامه شورا که درماده اول تضمين استقالل و

 ١١ماده  را نوشته ودر تماميت ارضی کشور

     .اعالم کرده است رضايت به تجزيه کشوررا

  مصونيت قضائي  –دوم 

مصونيت قضائی  آمريکادومين خواست مصرانه 
درکشور افغانستان است يعنی  آمريکانظامی 

     .والسيونبرقراری کاپيت

مدعی است درھمه کشورھائی که پايگاه  آمريکا
پايگاه نظامی  ٩٠٠ آمريکا( نظامی دارد

ازمصونيت  درکشورھای مختلف جھان دارد)
   .قضائی ھم استفاده ميکند

د  درحقوق بين اصل دول کاملت الودا –حاشيه 

يت قضائی ندرصورت مصو الملل حکم ميکند 
فغانستان ھمه ئی مقيم اآمريکابرای سربازان 

ن آ ) در ISAFنيروھای خارجی (ايساف
کشورھم ازمصونيت قضائی بھره مند خواھند 

  (پايان حاشيه)                                  .شد

 ئيھا به مسئله مصونيت قضائی درآمريکا
افغانستان بسيار اھميت ميدھند وحتی گفته شده 

مخالفت  آمريکاکه علت ترک عراق ازسوی 
ن عراق با مصونيت قضائی سربازان پارلما
بود واال سايرموارد قابل حل بود  آمريکا

  .<نيويورک تايمز>

مصونيت قضائی به خارجيان مقيم کشورھای 
اسالمی مخالف قانون اسالم نيست واسالم اجازه 

يروان اديان مختلف طبق قوانين مذھب پداده که 
 ،مدرن خودشان محاکمه شوندولی حقوق مدون و

 ق مصونيت قضائی به افراد خارجی راتفويض ح
تجاوز وتحديد حق حاکميت ملی  کامل  مصاديق از

   .ميشناسد

درقرارداد ترکمانچای که کاپيتوالسيون به ايران 
تحميل شد درھمان قرارداد ھم  احترام حاکميت 

 ١٩٠٧درقرارداد  ملی ايران تصريح شده است
که ايران بين روسيه وانگلستان تقسيم شد ھم 

پياده شده وباز درقرارداد جمله شاعرانه  اين
وثوق الدوله که ايران دربست به   ١٩١٩

چنانکه  ،مده استآانگلستان فروخته شد ھم 
وافغان ھم عنوان  آمريکاموافقتنامه امنيتی در

چنانکه در قطعنامه شورای به   زشده است وبا
   .اصطالح ملی ھم عنوان شده است

ميگويند درماده  نھائی است کهآاين اشارت برای 

استقالل  ،!شورای به اصطالح ملی اول قطعنامه

نبايد  وتماميت ارضی ايران تضمين شده است

  .بود ١١نگران ماده 

  عدم مصونيت منازل مردم افغانستان - سوم

ئی آمريکاربازان که س  آمريکااين درخواست 
 درصورت لزوم ق داشته باشندمقيم افغانستان ح

 ھيچ سابقه ای دران بشوند وارد منازل مردم افغ
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 روابط کشورھا ندارد برای اولين باراست که از
مطرح شده ودرکنارمصونيت  آمريکاسوی 

قضائی سلب مصونت منازل وخانواده ھای 
تا چه رسد به  آمريکاافغانستان حقيقتا برای 

   .وراستآافغانستان شرم 

عدم برمبنی  آمريکادرخواسست  ممکن است 
افغان بروی سربازان  مصونيت منازل مردم

ختگيری حسابشده ای باشد ئی يک سآمريکا
 و به افغانستان  مصونيت قضائیبرای تحميل 

گرنه قابل قبول نيست که کشوری چنين 
درخواستی ازکشورديگری بنمايد واينطور 

شکارا نقض اعالميه جھانی حقوق بشررا آ
  .ازکشورديگری خواستارشود

ه سربازان خودپرسی کنيد  واقعا چه ميشود ک
نھم درزمان صلح حق داشته آخارجی يک کشور 

 باشند که بھرخانه ای که مظنون باشند وارد
شوند  چه ھنگامه ای وچه برباد دادن شرافت 

 چيز برای ملتی که ھر ؛وناموس مردم است
؛ ددار نداشته باشد غيرت وتعصب به ناموسش را

 متجاوز را کنار نره خر چند سرباز حضور
 هحاليک زن وفرزندانش ببيند در و تخواب خودرخ

 ؟نھا ھم موازی قرارداد امنيتی استآ عمل تجاوز

معنا  عجب واقعا قرارداد امنيي؟ كه در
   .قرارداد بي ناموسي است

درافغانستان حتی يک مورد ديده نشد که مردم 
ئی آمريکاافغان اشتياقی به استقبال ازسربازان 

رود که يادمان ن درخانه ھايشان ديده شود ولی
 ٩۵رعصرامروز نوشت قای قاضی سعيد دآ

                                               
اگر شرافت نيست تاريخ در پيش روی ما ھست، در پی وارد  - ٢

ويتنام، ميزان فحشا و ميزان فساد شدن آمريکا به کره جنوبی، و 

ه ئی کآمريکادرصد ايرانيان حاضرند به سربازان 
  ٢ . اشغال ميکنند خانه وغذابدھند ايران را

ئی ھا وقتی فکرعدم مصونيت منازل آمريکابرای 

وحريم ناموس مردم افغان مطرح شد که 

اعالم قاضی پی  نجلس درآمطبوعات ايرانی لوس 

ه ھا ب ئیآمريکا چ اعتراض نکردند وـــيــسعيد ھ

  افتادند که وقتی يک روزنامه نگار اين فکر

ن ملت وسابقه تاريخی آ معروف ايران با

ھا  ئیآمريکا از کشورش چنين درخواستی را

   .دارد چرا مردم افغان ناراضی باشند

باز فراموش نکنيم که درکنارجريان مزبور يعنی 
مردم افغان عدم مصونيت حريم خانواده وناموس 

 ی که بخشامشاورامنيتی کرزاسپنتا  قای دادفرآ
  به آمريکا  ؛کلی قرارداد امنيتی را خواند گفت

ودين وساير ارزشھای مردم افغانستان  گفرھن
   .بايد احترام بگذارد

مالحظه ميفرمائيد که احترام گذاشتن به فرھنگ 
دين وسايرارزشھای مردم افغان چگونه بااين  و

ئيھا ھماھنگ است! وچگونه اآمريکخواست 
ناحيه  از رعايت اعالميه جھانی حقوق بشر

  شده است!  دراين موافقت نامه  منظور آمريکا

نوامبرسال جاری با  ٢٨ی گرچه درارزکباری 
ه ئی بآمريکا(حق ورود سربازان  پيشنھاد مزبور

ن آرانه بدنبال مصّ  آمريکاکه  خانه ھای مردم)
زنامه نيويورک اعالم مخالفت کرد (رو ندتھس

ل جلسه لويه يکقبل ازتش زولی دورروتايمز) 
باراک اوباما خواند  از نامه ای رای اکرز ،جرگه

   :ن چنين استآکه متن 

دری در اين کشور ھا به ق خطرناک اخالقی بيماری ھای مقاربتی
سال آثار اين نکبت از کره  ۶٣باال رفته است که ھنوز پس از 

 ک -) ح١٩۵٣-١٩۵٠جنوبی رفع نشده است. (
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 گذشته وبه خصوص دراين اواخر در <ما
تالشھای خود را دوبرابرکرده ايم تابه مسئله 

افغانستان  مصونيت ومحرميت خانه ھای مردم در
مابه تالشھای خود برای احترام گذاشته شود 

درخانه رعايت وقار وحرمت مردم افغانستان 
 آمريکاھايشان ھمانگونه که به وقار مردم 

                                                                     >احترام ميگذاريم ادامه خواھيم داد
  )٢٠١٣نوامبر  ٢١سی   –بی  –(بی 

خواسته بود که  کاآمري ی قبال ازاقای کرزآ
 بمناسبت تجاوزبه حقوق مردم وخاصه منازل و

 عذر آمريکاتوسط ارتشيان  حيثيت افغان ھا
<الزم  ؛خواھی کند ولی خانم سوزان رايس گفت

 ازافغانستان عذرخواھی بکند و آمريکانيست که 
اگرھم الزم بشود اين افغانستان است که بايد 

   >عذرخواھی بکند

قای باراک اوباما که فاقد  آ ظاھرا بااين نامهِ 
تصورميشود که  ارزش و اعتبار حقوقی است

رابه مردم بينوای افغاانستان  ی ميخواھد اکرز
درکنارمصونيت قضائی    ،بی سابقه گاين نن

  .لوده سازدآ

ه ويرگزاريھا اعالم کردند که درجلسه لھرچند خب
جرگه <خانمی ازميان مدعوين با بلند کردن 

کرد که قرارداد امنيتی وطن  پالکارتی فرياد
 بارزه ن خانمآحرکت ميھنی  واين فروشی است>

به مقاومت مردم افغان درمقابل  است  اميدی
برای قرارداد  رارداد بی ناموسی که نام حقيقی ق

   .امنيتی است

ن آ= وقتی خبرباال راشنيدم بی اختياربه  حاشيه

فرين ھا نثارکردم ومتقابال ننگ ونفرت به آخانم 
متضمن ماده  که قظعنامه شورای قالبیسانی ک

 وپيش خود  رستادم ــــــف نرا امضا کرده اندآ ١١

  

ن خانم افغانی آگفتم ای کاش يک موی بدن 
بود  ١١درسراين امضا کنندگان بی پروای ماده 

  )پايان(نقدر بی خيال وبی فکرند آکه 

     آمريكاتوسل به 

ی به رياست جمھوری ااب کرزصاساسا انت
 به ھمين برای رسيدن آمريکاافغانستان ازسوی 

ی با تشکيل لويه اکرز .خواسته ھابوده است
جرگه واين نمايشات ميخواھد مسيرقرارداد 
امنيتی را محکم سازد وگرنه اساسا ھرشخصی 

نھا به آکه به خارجيان متوسل شد وبه کمک 
اقتداروحکومت رسيد نميتواند جبران ايام توسل 

طرف متوسل اگرشخص زيرا ، ننمايد را
حسابگری باشد ويا يک کشورباشد بی گداربه 
متوسل درمانده کمک وحمايت نميکند جای پای 

  ميکند وسفت ينده حفظ آخودش رابرای 

توسل به معنای دست به دامان شدن 
 ازسربيچارگی است  وضعيت بيچارگی ونجات از

يک رابطه نوکری واطاعت بی  ن توسط ثالثآ
بيچاره که  اورد که شخِص را بوجود ميچون وچ

وکری بغيرازن یبه نجاتی رسيده نميتواند شخصيت
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 نآواستثنای  واطاعت ازناجی خود راداشته باشد 
   .بسياراندک است

همين ايرانيان خارج ازكشور كه سالهاست 
ين تام ،نجات ايران .هستند آمريكامتوسل به 
 از زاد راآزادي وحتي انتخابات آ دمكراسي و

ي يچارگتوسل ازنوع ب ،ميخواهندئيها آمريكا
 شكل يافته است است كه همراه باخود فروشي 

   .ازخود فروشي وخيانت جدا گردد دونميتوان
م توسلی که بخش ايرانيان حتی يک صدکرزی 

 دارند آمريکاخارج ازکشور به بيگانگان خاصه 
نداشت واين چنين درتارھای غيرقابل نجات 

حال اين حاصل ازتوسل گرفتاراست وای به 
 مال وآکه سی سال است قبله  حضرات ايرانی 

   ٣. واخيرا ھم اسرائيل است آمريکانھا آنجات 

با پا عقب زدن وبادست پيش  =خرين خبرآ

  :کشيدن

ھمين امروزخبرگزاری ھا خبردادند ازالتيماتوم 
 ی قرارداد امنيتیای که بايــــد کرزابه کرز آمريکا

ا امض فته ديگراری يعنی چند ھجرا تاپايان سال 
رسميت  نکه قانون افغانستان مسيرآ کند با

مجلس  لويه جرگه و بتصوي منوط به قرارداد را
بالطبع زمان  وامضای رئيس جمھوری ميداند و

بردن واژه بايد  ھا با بکار ئیآمريکابرداراست 
   .خرين مسير را خواھانندآامضای 

ھا درابتدای  ئیآمريکافراموش نکنيم که 
ذاکره درباب موافقتنامه امنيتی گفتند باصطالح م

 اصراری به قرارداد ندارد ومردم و آمريکاکه 

                                               
عربستان سعودی پولش را ميدھد. اسراييل و آمريکا طرح توطئه  - ٣

را جا اندازی  ١١ند و مجريان گوش به فرمان ھم ماده ھارا فراھم ميکن
 ک-ميکنند.. ح

بجای  آمريکاترجيح ميدھند که  آمريکاکنگره 
به وضع اقتصادی  افغانستانسرمايه گذاری در

نھا که با پا پس آواکنون  ومردم خودش برسد 
دی پيش ينھم ھمراه تھدآ ميزدند با دست و

     .ميکشند

   نباله قرارداد امنيتي برويم د

بحث درباره ارزش واعتبارنامه منتسب به باراک 
ولی ھمين اشاره  ؛اوباما درمسيراين تحريرنيست

د فاق ،کافی است که نامه مزبور يک تعارف است
 رفتن واژه تالش بکار و ميباشد  ميزآمراتب تعھد 
 قاطعيت است واساسالوث کردن   ،خواھيم کرد

ودداری ومحکوم ساختن خ از  درنامه مزبور 
ئی درشکستن آمريکااقدامات  سابقه سربازان 

ئی به آمريکاورود سربازان  حريم منازل و
ونکته   نشده صحبتی  خانواده ھای مردم افغان
ه ب آمريکادولت واقرار جالب درنامه مزبور تائيد 
درگذشته وحتی ھمين  تجاوز به حريم خانواده ھا

کوم ويا نرا محآنکه آست بدون ا اواخر
دراين صورت عملی که . عذرخواھی کرده باشد

 يح شناخته نشده چگونه ممکنبق آمريکا نظر زا
ن آ خودرا متعھد به جلوگيری از  آمريکا است 

ابدا  آمريکاوانگھی نامه رئيس جمھور  بنمايد 
   ٤. محسوب نميشود آمريکاتعھد کشور

برای بی اعتباری اين نامه ھمين بس که قوانين 
ونيز کنوانسيون بين المللی جنگ  مريکاآارتش 

مصونيت منازل وحريم خانواده ھای ساکنان 
شھرھای اشغال شده را محترم شمرده است 
 دراينصورت نامه باراک اوباما که يک تعارف و

تمايل شخصی تلقی ميشود چه تاثيری درمقابل 
وکنوانسيون ژنو که مورد  آمريکاقوانين ارتش 

درجاييکه در قانون اساسی آمريکا گنجانده اند خانه حريم اشخاص  - ٤
است و داشتن اسلحه و دفاع از اين حريم را براساس قانون ميتوان 
مبری از مجازات دانست ولی در کشور ھای  ديگر تجاوز به حريم 

 ک -از حقوق دولت آمريکا قلمداد ميکنند. حخصوصی مردم را 
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 آمريکاوقوه قضائيه عمل واجرای ارتش ودولت 
  نيست  دارد؟

 اين خواستقبول  بھرحال مختصروفشرده اينکه 
ر نشانگ دولت افغانستان وکشی  جاھا  ئیآمريکا

   .ن کشوراستآبی ناموسی وبی غيرتی مردم 

  ا چه به افغانستان ميدهد كمريآ

دن واژه کمک به ھيچوجه بکاربر .کند کمکميليارد دالر به افغانستان ۵/۴موافقت دارد که ساليانه  آمريکا
 آمريکاذکرميشد که بابت اجاره واجازه پايگاه ھای نظامی  ايجاد تعھد نميکند اگر آمريکابرای 

ن مبلغ رابپردازد يک تعھد قابل قبول بود ولی کمک آمتعھد است ساليانه  آمريکادرکشورافغانستان دولت 
ی ارزبھمين دليل ھم وقتی ک ،دندار ن وجودآی ن تاچه رسد به توالآحالت عقد ھبه رادارد اجباری درانجام 

قای باراک اوباما گفت دولت آورد آ خواست که مبلغ مزبور را بصورت تعھد ساليانه در باراک اوباما از
   . کمک ھارا ساليانه تصميم ميگيرد آمريکا

 لد بلکه کمک شاميک چک بانکی به دولت افغان بدھ آمريکاکه ھرسال نيست  پول نقد کمک مقصود از
سازی خواھد  نقدر حسابآ آمريکابنابراين  ،ھراقدامی است که بنظر کمک دھنده مطلوب وممکن باشد

خود را  آمريکان عراق است که آنمونه  کرد که افغانستان ازباب ھزينه ھای کمکی بدھکارھم خواھد شد
  .ميلياردھا دالر طلبکارميداند

 سالب قدرت حکومتی آمريکاری آ .انگان ميشوندن متوسل به بيگآکه مردان  کشوری اين است سرنوشت
  مصداق اين بيت سعدی  ؟ به یيبه چه بھا ولی ،طالبان شد

م   از  گال  A  ودی   ر

ودی و م  ت    و دیدم عا
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