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6 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

۰۵/۰۹/۲۰        مجید منگل       

  

 دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد

 ضرورت تاریخی نجات کشور از استبداد دینی

 بقایای تنظیم های ماورای جهاد

یت دین رعا و دین راستی و اعتدال ، دین عدالت و انصاف میدانند که اسالم دین حق،مردم مسلمان و با دیانت افغانستان خوب 

فهم و  درجۀ ازاین حقیقت آگاه هستیم که .زن است شا مل مرد وانسان، نیست و به حقوق وآزادی های مشروع  انسا واحترام

ثریت اک بختانه خوش با آنهم ،سواد و تحصیل آنهاست درجۀمربوط به  سالم و اساسات اسالمیاز ا معلومات مردم شریف ما

 ق وصاددر پیروی از احکام قرآن و اساسات دین مقدس اسالم  پاک طینت و باعقیده  بودهنان قا طع مردم افغانستان مسلما

این صفای نیت و ساده دلی شان همواره ازجانب سیاستمداران جاه طلب و عوام فریب، روحانیون  ولی متاسفانه ،هستنداستوار 

مورد بهره برداری  برای حفظ امتیازات و منافع شخصی )تنظیم های ماورای جهاد(سران  و بنیاد گراه و افراطی مالهایو 

رهنمایی های دین مقدس  ذهبی درحالیکه خالف اصول وم دوام چنین بهره برداری ها ازعقاید دینی و .می گیردقرار گرفته و 

پا کستان و ایران در امور داخلی کشور ما  یش یعنیبد اندۀ یدو همسا ۀو بیشرمان زمینه ساز مداخالت آشکار ،اسالم است

ساختن و بی ثبات وحدت ملی( )به اختالفات قومی، دینی و مذهبی و ضعیف ساختن  که منظور آن دامن زدن گردیده است

 بیشتر اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و ایجاد موانع در راه  ترقی وپیشرفت افغانستان است .

از دین مقدس اسالم و عقاید  ی نا جایزاین بهره برداری ها ۀدر نتیج خونین ۀافغانستان درین سه ده و با دیانتیده مردم رنجد  

امید واری های  زند گی دنیایی و های و بی سرنوشتی مصایبر بین د کهمذهبی در چنان شرایط نا گواری قرارداده شده اند 

  طند و چگونگی اعما ل انسانی ارتبارستگاری و آرامش زند گی آخرت که هنوز میسر نیست و رسیدن به آن  به اراده خداو

ز نشده بود و کشور اآغملی کمونیست خلق و پرچم  حکومت ضد( سیاه دوران)هنوز در سال هاییکه  .سرگردان هستند  ،دارد

ه : کفغان به همین عقیده بوده و هستم ها شنیده ام و البته خودم نیز بحیث یک ا نسبی بر خوردار بود بار و آرامشما از صلح 

 صا دق ترین پیروان بهترین مسلما نان جهان و راست و چپ، لوژیهای ضد ملینای پیروان ایدیو))مردم افغانستان به ااستث

 جهبیشتر از سه دهه با آن موات مردم افغانستان درین مد ،بنظر این قلم ای کهبنابرین سوال اساسی . ((اسالم هستند دین مقدس

ر آنرا  دنتوانسته اند جواب وحد ت ملی(  ۀ)روحیو ضعف  (استبداد دینی تنظیم های ماورای جهاددلیل حا کمیت )به  ولی اند
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: چرا مردم افغانستان با هقرار دهند اینست ک ارزیابیملی تشخیص و مورد  ۀاعتراضی جانبۀیک بحث آزاد و همه ت چوکا

 تذل شوروی سابق، چنین خوار وپیروزی جهاد برعلیه قشون متجاوز وجود قربانی های بیشمار در راه جهاد و اسالم، بعد از 

د را از دست دادند بلکه حیثیت بین فامیلی خو نه تنها صلح و آرامش زندگی شخصی وکشور های بیگانه گردیدند که ۀ و آوار

مورد سوال قرار  بصورت جدی ز استقالل سیاسی و حاکمیت ملی آنکه امرو صدمه دید سرحدی تا المللی کشور شان نیز

ریک رات پیروزی جهاد، دست امروز با داشتن  افتخایکامال بر عکس می بود و مردم ما با ی در حالیکه نتیجه باید ،گرفته است

 .سربلندی زندگی میکردندبا  با ثبات مستقل و آزاد، نافغانستا

همه نهاد های مدنی، اتحاد یه های  روز نامه نگاران،  ل ی توانند با پیشقدمی واشتراک فعادر شرایط واوضاع کنونی، مردم ما م

جواب سوال فوق را به آسانی دریافت نموده یک  ،ابا و شاعران و سایر روشنفکران ملی گراد نویسندگان، ،ارانخبر نگ

تیکه  )یرتنظیم های فاسد ماورای جهاد و ساعلیه دوام بقایای را برمسالمت آمیز( و حرکت تازه و پیگیراعتراضیه ملی، مدنی )

   بیندازند.( و ختم استبداد دینی آنها در کشور براه داران اسالم 

حثات در جریان این مبا ،ردیدتهاجم نظامی شوروی سابق بر علیه کشور ما آغاز گهای مردم ما با بختی با وجودیکه بد   

جهاد برحق  اختطافمردم ما  ۀنمود که علت اصلی و اساسی بد بختی های موجودهند یری خوانتیجه گ بزودیملی  ۀاعتراضی

 و شور همسایه یعنی پاکستان و ایرانوابسته به دستگاهای استخباراتی دو کهای ماورای جهاد( تنظیم )توسط مردم افغانستان 

مردم آنرا درچنین مسیرخطرنا ک و   اهداف واالی جهاد است که افغانستان وز آنها ا اسالمی اصول انحراف خاینانه و مغایر

 .قرار داده است نا معلوم بی سر نوشتی 

 :شامل ساخته شودنی ملی و مد ۀاعتراضی تازۀ سه حرکتموضوع عمده ملی بشرح آتی می تواند در آجندای مباحثا ت این 

 جهاد.نتایج ناگوار دوام استبداد دینی بقایای تنطیم های ماورای  -۱

                                                    .بحران هویت ملی و ضعف خطیر روحیه و حدت ملی -۲

  .روحیه زن ستیزیعدم رعایت حقوق و آزادی های مشروع زنان افغان و حاکمیت  -۳

 :نتایج ناگوار دوام استبداد دینی بقایای تنظیم های ماورای جهاد - ۱

نفع یک )حکومت  به( بن) ۲۰۰۱وسط کنفرانس ماه دسامبر سال ماورای جهاد که باید ت ات سیاسی و نظامی تنظیم های فاسدحی

 افت کهادامه ی آمیزطئه نانه و توبصورت خایافغانستان برخالف توقع مردم  سفانهتأم خاتمه داده می شد (کاری و با کفایت ملی

ضین سایر ناق جنگساالران منفور وبه دولت  باالییآن طوریکه میدانیم پست های وزارت خانه ها و سایر کرسی های  نتیجۀدر 

رده سپ کا ری ۀرعایت اصل شایسته ساالری یا تجربو منطقه بدون  مذهب حقوق بشر و مرتکبین جنایات جنگی به اساس قوم،

لی تاریخ م سیاسی و عوام فریب بزر گ شدۀشناخته  معامله گر سهامی نیز حکومت امریکا  یکس چنین حکومت أدر رو شد 

ر امروز به چشم س جفا را در حق مردم افغانستان تا مستقل مردم افغانستان نصب نمود که نتایج نا گوار چنین ارادۀبدون  را

  می نماییم.مشاهده 

( دینی استبداد)ماورای جهاد و  یت ناجایز بقایای تنظیم های فاسد و استفاده جویمزید مردم افغانستان در برابر حاکم  خاموشی

کشور  بر ده از دین مقدس اسالماستفا ءبا بهره برداری  و سوخود تشکیالت غیر ملی برای بقای قدرت و امتیازات این  را که
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سیس أترا در راه توجه بوده موانع ومحدودیت های قابل  آنمنافع ملی  و کامال به زیان کشور ،ما حاکم ساخته اند و مردم

. در عین زمان دوام چنین حالت مانع سیاسی مردم ساالری قرار داده استثبات  و بنا کردن یک نظام بافراگیر ملی(  احزاب)

  است. حقوق و آزادی های مشروع زنان افغان گردیده ا  ترام حقوق و آزادی های فردی خصوصرعایت و اح

کشوری داشته باشند که از استقالل سیاسی داشتند بعد از پیروزی جهاد و ختم تجاوز نظامی شوروی سابق، مردم ما انتظار 

 اشدشان به ازخود شان و برای خود کشوری داشته باشند ک ،برخوردار باشدبات و امنیت ملی کامل، حاکمیت ملی، صلح  و ث

زعامت ) شد نه اینکه تمام اختیارات ملی شان برای تعین سرنوشت و انتخاباو تعیین سرنوشت شان  نیز بدست خود شان ب

بیاید و حکومت  امریکا باید با عجله به کابل خارجۀوزیر امور ( کریجان )برسد که  ازبین برود و کار شان بجایی (ملی

کامل  یده گرفتنناد با)حکومت پنجاه فیصده( با نام شرم آور( حکومت وحدت ملیاصطالح )و بی کفایتی را بنام به  غیرعادی

 دبر مردم افغانستان تحمیل نمایکامال   ،یخالف مواد قانون اساسوارداتی(  ۀگسیختدموکراسی لجام درچوکات )انتخابات  ۀنتیج

 اختالفات شرم آور ضد ملی بین رهبران چنین حکومت هستیم. شاهد برمال شدن بی کفایتی ها و  همه روزهو  که ما امروز

خود  راه دفاع از وطن، آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور که در طول تاریخ همواره در آزاده و مسلمانی مردم   

 ()گروگانای جهاد به قایای تنظیم های ماورکه توسط ب سفانه حیثیت یک ملتی را داردأمت امروز ،کرده حماسه ها آفرید مبارزه

ی فرصت های ملی براچنین حالت البته ۀ با ادام. بر کشور بی سر نوشت ما گسترده استنها تا هنوز شوم آ ۀگرفته شده و سای

 .کشور پیوسته ازدست رفته و می رود ۀگی الزم  به قضایا و اهداف ملی و آیندرسید

فاده از با است وحدت ملی ۀنسل جوان کشور است که با روحی خصوصا  افغانستان مردم یخی فرد فرد و تار وجیبه ملی، اسالمی

عاتی و راه ( و صدور اعالمیه ها و تدویر کنفرانس های مطبوژی معلوماتی و )شبکه های اجتماعیوسایل و امکانت تکنالو

 هتردشکل یک )اعتراض گسافغانستان را ب ۀخاموش ملت رنجدیدصدای المللی مانند ملل متحد، ات بینسسؤپیمایی ها وتماس با م

د آنها بلن ۀبرگ فرسود مفت خوار تنظیم های ماورای جهاد و شاخ و و برعلیه بقایای استفاده جو( مسالمت آمیز ملی و دوامدار

تا همه جنایت کاران جنگی و آنهاییکه جنایات آمیز ملی می توان  تقاضا  نمود  مسالمت ۀت اعتراضیدرجریان این حرکا .نمایند

و  تکب شده اندمر( کابل)برابر باشندگان مظلوم شهر در بشریت را در جریا ن جنگ های قدرت طلبی تنظیمی خاصتا  علیه 

 به میز محاکم ملی و( عدالت انتقالی ۀپروژ) تطبیقبا  ،امروز در مقام های بلند حکومتی ویا موقعیت های امتیازی قرار دارند

 یده شوند. کشانآی سی سی( یا  المللیبین محکمه جنایی  )م  بین المللی چون محاک

حق  ()ای مسلمانان فکر کنیدیعنی که )) لعلکم یتفکرون ((  اساس آیت مبارک قرآن عظیم الشان به آفریدگار یکتا و توانا

لت است که مردم مسلمان افغانستان در پس چه ع .توآزادی کامل )فکرکردن( را به همه مسلمانان جهان عنایت فرموده اس

توسط  آشکار و پنهان از دین مقدس اسالمی م، این همه جنایات و بیعدالتی ها و این همه بهره برداری هامظال این همه برابر

رکت بی ح ن ناتوانچنیفت خور و فرصت طلب آنها و سایر )تیکه داران اسالم ( دولت مردان بی کفایت تنظیمی و پیروان م

اساسی و  فکر کشور خوداوضاع خود و  ریتغی توحید و قرآن در مورد ۀو بحیث پیروان عقید ومحکوم به خاموشی هستند

ر ییا  مردمی را تغی )) من حالت قوم :د در قرآن عظیم الشان فرموده استدرحالیکه خداون حرکت ملی دسته جمعی نمی کنند؟

هم  پاره آیت د -" الرعد"ندهند((. )سوره مبارک تغییر  را و آنچه در نفس شان است قتیکه خود شان حالت خودنمی دهم تا و

 (.سیزدهم قرآن عظیم الشان
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ان و چهره های جنگ ساالریا  و خسته کن بقایای این تنظیم هافایده مصرف، بی در محا فل سیاسی تکراری، اجباری، پر

حلقه  مریدان و یا جیره خواران شان اضرین مجلس که شاید یک تعدادمشاهده می کنیم که ح هاآن  بهوابسته  ۀمنفور شناخته شد

 حاضرین گروگان) مستقل ملی نداشته بیشتر حیثیت ارادۀاز خود  ،ماورای جهاد باشندی ظیم هانر تنبه گوش رهبران ملیو

نعره های رهبری ) باهمراهی کردن  یا ت، خاموشی مطلق وچنین جلسا گیری شان در یگانه سهم .( را میداشته باشندگرفته

خود نمی بینند تا صدای مشروع  ت آنرا درأمیباشد و حاضرین جر( از طرف به اصطالح )جمبوری های تنظیمی( تکبیر ۀشد

ن ناخیانت ها و جنایات سخنرا ۀبه سابقنموده  بلند های سخنرانان در موقع شنیدن دروغها و عوامفریبیخود را اعتراض 

ند جداگانه دار از خود زمان ومکانتکبیر( ) ن میدا نیم که نعره های مبارک. درحالیکه همه ما بحیث مسلماتنظیمی اشاره نمایند

  .سیاسی( آنهم برای مقاصد شخصی و تنظیمی ضد منافع ملی استفاده نمود )بحیث شعارهایها و نمی توان ازآن 

  :بحران هویت ملی و ضعف خطیر روحیه و حدت ملی -۲ 

. تاس وحدت ملی روحیۀکنونی کشور بحران هویت ملی و  ضعف خطیر  دیگر در شرایط ناگوار ۀموضوع مهم و نگران کنند

ی کفایت و مردم بوجود آورده است. سطوح مختلف دولت ب ا در تشخیص منافع ملی درر آشکار این بحران خطرناک ناتوانی

مسایگان شرق و غرب ما بصورت و مذهب گرایی که از طرف هگرایی ( و تمایالت ضد ملی قوم فکر تنظیمی حاکمیت)

نی عمیق مشاهده می با نگرا. ک الطوایفی قرار داده استم ملورا در مسیر تجزیه و نظا دامن زده می شود کشور ما گسترده

ما م . مردات مشترک تاریخی ملی قطع شده استافتخار با تاریخ ملی وما نسل جوان  مردم ما خصوصا   طکنیم که ارتبا

ی ارا بیشتر وابسته به بقای خود ملی روی قضایای ملی، شتن طرز تفکربعوض دا جوانان ما بصورت روز افزون خصوصا  

                                                                                                         .زیا ن آور تنظیمی و قومی ضد ملی جمع اند تنظیم های ماورای جهاد دانسته در حلقه های

دی یضعف روز افزون وحدت ملی وبی کفایتی غیر قابل انکار حکومت به اصطالح وحدت ملی چنان فضای خودسری و الق 

ساساتی و بی خبر از تاریخ ملی و افتخارات مشترک تاریخی امروز یکعده جوانان اوباش و اح سیاسی را بمیان آورده است که

رهزن بی  و)دزد گردنه(  از یکملت  ۀتا  خالف اراد بر آمدندمشاهده کردیم در صدد  طوریکه میهن تحریک دشمنانبه ملی 

دست دولت استعماری  ۀکه به شهادت تاریخ بحیث آل( حبیب هللا  بچه سقاودشمن معارف و مدنیت چون ) سواد، چپاولگر و

اری د تجلیل بعمل آورده خاکسپ( گردیاستقالل افغانستان) شاه امان هللا غازی محصل  انگلیس با عث سقوط دولت ملی و مترقی

)حکومت به  ارهمدردی آشک باۀ ملی تاخی و بی احترامی کامل به ارادبا کمال گسرا چنانچه این کار خاینانه  ،د نمایندمجد

زخمی   لحانه نیز صورت گرفت و عده ای همدر تاریکی شب که در جریان آن زد و خورد های مس( اصطالح وحدت ملی

 .کابل  انجام دادندتپه شهرارا ( ) در ،گردید

راهی  چهارسرک ها و و اگر حکومت یک حکومت ملی و توانا می بود و وحد ت ملی در چنین سطح پایین قرار نمی داشت  

 ی ملسی ضد ای سیاـــله گری هـــبخاطر معام خاینین و جنایت کاران شناخته شدهبنام  ها یا میدان های هوایی بدون استحقاق

و در آمد خطرناک سیاسی بمیان نمی ی چنین ماجرا ها)بچه سقاو(  دزد و رهزن چون یک بخاطر  یقینا  مگذاری نمی شد،  نا

 ( که مورد)میر مسجدی خان کوهستانیاری به قهرمانان دیگر تاریخ ملی چون  زضای ارج گعوض می توانست طور مثال تقا

 آید . تایید همه اقوام کشور می بود بعمل
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حکومت به اصطالح وحدت ملی( قبل از آنکه مراسم  رییس تشکیل نام نهاد اجراییه )جای تعجب نیست که عبدهللا عبدهللا

شروی له را پیئاین مس ،را توسط یک گروپ خاین و ما جرا جو صورت گیردآ شهر ۀحبیب هللا بچه سقا در تپد خاکسپاری مجد

این اعالم وی در حا لی صورت گرفت که اوضاع امنیتی . مورد تایید قرار داد نمودهیاد اصلی(  یک مسئلۀرسانه ها بحیث )

تدریجی یکعده مناطق  بصورتبه همراهی مخالفین دیگر دولت  افزون به وخامت گراییده و طالبان کشور بصورت روز

 گ در چندین والیت دیگرنل را از کنترول نیروهای دولتی خارج می نمایند و جدر صفحات شما ستراتیژیک کشورخصوصا  

 . با مخلفین دولت ادامه دارد کشور

بر پیکر وحدت ملی کشور وارد نموده بحدی است که با  آن ۀصد ما ت بزرگی که تنظیم های ماورای جهاد و بقایای فرسود

هم  اسفانه هنوزمت همه بشمول جوانان ما که برخالف توقعیکعده مردم  ،های تنظیمی در داخل دستگاه حکومتپشتیبانی حلقه 

و  اسیتحس (افغان)پر افتخار  کلمۀبه بیراهه کشانیده شده اند که امروز به مقابل  و چنان پیرو تنظیم ها هستند  کورکورانه

های ف قدر ) گرداب کثیف مو ،نیز درنتیجه الکترونیکی کرۀتذ  ضدیت نشان میدهند و کار تثبیت هویت افغانی و صدور

  .گیرافتاده است( تنظیمی و قومی ۀخاینان

 ستیزی:دم رعایت حقوق و آزادی های مشروع زنان افغان و حاکمیت روحیه زن ع -۳

داخل گردد  ،پیشنهادیملی(  ۀاعتراضی تازۀ)حرکت و فعالیت های ( بحث ملیآجندای)در دیگریکه  امید وارم  موضوع مهم

رعلیه زنان ک بارتکاب جنایات و خشونت های هولنال شدن دوامدار حقوق وآزادی های مشروع  زنان افغان و موضوع  پاما

 دور دست صورت میگیردهای ولسوالی  منا طق وخصوصا  پیوسته در نقاط مختلف کشور  و دختران معصوم افغان است که

ورمندان و سایر ز با دولتمردان حکومتی نشای و مرتکبین آن در اثر فساد گسترده در دستگاه قضایی کشور یا وابستگی ها

 .به سزای اعمال شان نمی رسند نظیمیت

( نیدی)استبداد  نا جایزاز حاکمیت  حد زیادیتا زن ستیزی در کشور موجودۀختناق ا این جنایات و خشونت ها در فضای دوام

از طرف مالهای بی سویه  و غیر اسالمی بر علیه زنان افغانو صدور فتوی های نادرست  ی ماورای جهادتنظیم ها بقایای

ه( شدنا جنگ اعالم )درحقیقت شکل یک  ،که معلومات کافی و درست از اسالم و حقوق زنان درین قرن بیست ویکم ندارند

 کوم ومح دوام این تخطی های آشکار را دمیتوان ملی اعتراضیۀ ۀحرکت تاز .میباشد ،را برعلیه زنان افغان بخود گرفته است

 . انونی زنان افغان را تقاضا نمایدحقوق و آزادی های مشروع و قرعایت و احترام 

مغایر بی احترامی به مقام واالی زن، نه تنها خالف اصول اسالم بلکه  کامال و  ایت حقوق و آزادی های مشروع زنانعدم رع

ن رعایت و قابل احترام بیل ( است، سند قاب)اعالمیه جهانی حقوق بشرلمللی بخصوص ابین ۀدــقررات قبول شـــهمه اصول و م

 .عمومی ملل متحد رای داد ۀاسالمی برای تصویب آن در اسامبل اولین کشور المللی که افغانستان بحیث

ن ولی بی غیرت و بی کثیری از مردم سیل بی ۀکه در روز روشن با حضور پولیس وعد وحشتناکی جنایت تکان دهنده و 

ی ب توسط یک گروه کثیر جوانان اوباش، فرومایه افغان کردۀ ناه و تحصیلجوان، بیگدختر شهید(  ۀ)فرخند تفاوت در مقابل

باعث مرگ و سوختاندن جسد آن دختر پاکدامن افغان  به اتهام دروغ بی حرمتی به قران صورت گرفت و نا مسلمان و مروت
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بی فرهنگ و بی  ،بی سویه ییکعده مالهارهنمایی های غلط بنام اسالم توسط  استفاده از اسالم وء نشان داد که سو ،گردید

 .و بیرحم  تبدیل می نماید تبی وجدان، پست فطر، درنده موجوداتی بنام انسان را به چه حیوانا ت ،خبر از احکام قران

ان و دختران جو وحشیانۀ کردن های سار( ویا  سنگشهید ۀفرخند)قتل علنی و فجیع  گونه شک و تردیدی نیست که جای هیچ

گناه یا طی مراحل قانونی و شرعی د ر محضر عام بدون زره ای از  ( و امثال آن بدون ثبوترخشا نه)افغان چون  معصوم

 .    جاودان باقی ماند، ه گی برای  نسل امروز و فردای کشورشرمند و نامیبد سیاه  ۀبحیث یک لک، حم انسانی و اسالمیر ۀصل

و تنطیم های فاسد ساالران نقش آشکار سیاستمداران خاین، جنگ نی که ناهستند یکعده هم وط ،در چنین اوضاع و شرایط 

 ناشکری)باالی مردم افغانستان و )قهرخداوندی( دارند ماورای جهاد را در بد بختی های موجوده کشور نا دیده گرفته عقیده 

ما عنایت کرده بود باعث این همه بدبختی ها و نابسامانی ها  ملت( درمورد نعمت های فراوانی  که خداوند به مردم افغانستان

 عالقمندی کمتری برای ،هموطنان ما در محور چنین قضاوت باقی ماندهه برین میتوان تصور نمود که این عدگردیده است. بنا

دیگر   بعبارت .د دادساالران و سایر نا قضین حقوق بشر نشان خواهنجنگبر علیه ۀ ملی حرکت احتمالی اعتراضیدر اشتراک 

     .ینین به وطن در محکمه الهی باقی خواهند ماندخاو سایر تا روز قیامت منتظر مجازات این جنایت کاران 

استوار و حدت ملی و درک منافع ملی عاری از تمایالت تنظیمی،  ۀروحی تگی،اگر زنان و مردان کشور با  اتحاد و همبس 

مسالمت آمیزملی  ۀاعتراضی تازۀحرکت ) قوم گرایی، مذهب گرایی و سایر گرایش های تفرقه آمیز ضد ملی، درچو کات

 هاد هاین اعضایو  بگذارندمتحدانه قدم به جلو پرداختم، که در صفحات قبلی این نوشته به تفصیل آن ی ام پیشنهاد( ومدنی

 ارم بقایای فرسوده ویقین د ،درین راه پیش قدم شوندتنظیمی مدنی، انجمن های جوانان و سایر گروپ های متشکل مدنی غیر 

حراست حراست چون شورای نامنهاد )ها ضد ملی آن  ۀریشه های فرسود و و شاخه ها تنظیم های ماورای جهاداستفاده جو 

و مح سیاسی کشور ۀاز عرصمسالمت آمیز ملی  ۀیک اعتراض وسیع و همه جانب ۀدرنتیج( جهادینامنهاد  شورای)یا  ثبات(  و

خواهند  ی((استبداد دینی بقایای تنظیم های ماورای جهاد))آزاد، مستقل و آسوده  فارغ از یک فضای  را در ما خود و مردم

 .بهتراز امروز را دنبا ل خواهند کردی زند گی و فرداو یافت 

 

 )پایان (

 ایالت )ورجنیا( اضالع متحده امریکا 

                                                                                                                                                                           

                                                                  

      

 


