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 حطالتان ةالدوح حةین امریکا و حرک حالساةع حالجولفغانی؛ ال السالم 

 

مزاظثاخ اَقالّ ةٍن ؾاَتان واَىالًاخ املذزعج األمؽًًٌح ظصُر شىؾها اَقاةؼ، وًُضمن أن ًُػُن يف نهاًح املىفم 

ووضال ئىل ؼؤًح مىرعج يف اَػعًع من اَخاؼي من املكاوغاخ غن دىنٌؼ ادكانٌح اَقالّ. اَؿؽقان أةؽؾا دىاقها ودكاهام 

 اَهػاًا، ئال أن ادكانٌح اَقالّ مل دُىنؼ رذى اآلن.

ئىل أًن وضُر مزاظثاخ اَقالّ؟ وما هٍ نذائخها املذىنػح؟ وهِ هناى دهعّ قٌام ًذػُو ةادكانٌح اَقالّ؟ ومل دأصؽ 

 اإلغالن غن االدكانٌح؟ دهؽؤون غن هػه األفئُح يف هػا املهاٍ.

 

 السالم ةني طالتان والوالياخ املتحدج المريكيحمحادثاخ 

يف اَثامن من شهؽ رسؾان ةعأخ مزاظثاخ اَقالّ ةٍن اَعةُىمافٌٍن األمؽًًٌٍن وناظج ؾاَتان يف اَعورح غاضمح 

 نؿؽ، ونع نُعؼ افذمؽاؼ املزاظثاخ َثالثح أًاّ وًذم دىنٌؼ االدكانٌح غهتها.

مؼ يِ من منعوب أمؽًًا اَضاص ؾملٍ صٌُُؿاظ، وؼئٌك املًذث اَقٌايس يف نهاًح اٌَىّ اَثاَث من املزاظثاخ احذ

َؿاَتان ةهؿؽ مال غتع اَؿنٍ ةؽاظؼ ووؾًؽ اَضاؼحٌح اَهؿؽي ومقذشاؼ األمن اَهىمٍ ةهؿؽ، ودنانشىا رٌاٍ غعظ من 

، يام دم افذئناف املىغىغاخ اَهامح ئال أن ةنىظ االدكانٌح مل ًذم ئنهاؤها وَػا دم متعًع اَىنر املزعظ َُمزاظثاخ

 ةػع ونكٍح ظامر ًىماً. ىَیىی ۶املزاظثاخ يف داؼًط 
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ادكو اَؿؽقان غىل أن املىاظ اَذٍ مل ًذم االدكام غٌُها يف اَقاةو ناةُح َُزِ شٌئا قشٌئا يف هػا اَؿىؼ من املزاظثاخ، 

املكاوغاخ، وهِ فٌَنذُخؼ غنها  وأن اَؿؽقٍن ةادا ناب نىفٍن من اَىضىٍ ئىل نذٌخح. ئال أنه ال ًُػُم مذى فذنذهٍ

 ئغالٌن غن االدكانٌح أّ ال.

مل ًُهعّ أي من ؾاَتان أو اَىالًاخ املذزعج األمؽًًٌح دكاضٌِ رٌاٍ حعوٍ مىاغٌع انقزاب اَهىاخ األحنتٌح من 

ًُػع غىل  أقؿانقذان واَذطعي َُخامغاخ اإلؼهاةٌح، ونع أيعخ ؾاَتان غىل أن حعٍو انقزاب اَهىاخ األحنتٌح ًنتؿٍ أن

مؽأي من "اَشهىظ اَعوٌٍَن". ئغا اقرتغنا أن اَؿؽقٍن ادكها رٌاٍ مىاغٌع انقزاب اَهىاخ األحنتٌح قهع دًىن هناى 

حىانث أصؽي دذػُو ةاَخانث اَُىحقذٍ َهػه اَػمٌُح مل دُزقم ةٍن اَؿؽقٍن ةػُع ودقتتر يف دأحٌِ ئنهاء املكاوغاخ، 

 هىظ، ومن فٌزرض دىنٌؼ االدكانٌح، وأًن فٌذم دىنٌػها، ونزى غٌَ.منها: ما هٍ اَخهاخ اَذٍ ٌُنثُها اَش

مإمتؽاً يف اَقاةؼ واَثامن من شهؽ رسؾان ةاَعورح ًػم أؾؽاف  –نؿؽًح وأملانٌح  –يف اَىنر غاده، دقذػٌل مإفقذان 

 46ؽ من أقؿانقذان نزى اَهػٌح األقؿانٌح، وًهعف املإمتؽ ئىل دػؿًؿ حى اَثهح ةٍن هػه األؾؽاف. ًُشاؼى يف هػا املإمت

شضطا ةٌنهم مقإوَىن رًىمٌىن وأغػاء من مخُك شىؼي اَقالّ، وفٌافىن وناشؿىن معنٌىن وغعظ من اَناشؿاخ، 

ئال أن يال من اَزًىمح وؾاَتان نع أغُنا أن املإمتؽ ال ًػم مزاظثاخ ؼفمٌح ةٌنهام، وأن املشاؼيىن ٌُنثُىن أنكقهم 

 ورقث.

اَعورح فٌمهع اَخى َُمزاظثاخ املتارشج ةٍن ؾاَتان واَزًىمح األقؿانٌح، يام ًؽون أن حهىظا ًإيع املشاؼيىن أن مإمتؽ 

رثٌثح ةُػَر َذزعًع اَهعف من املزاظثاخ ةٍن اَزًىمح األقؿانٌح وؾاَتان، وفٌذؿؽم مؽيؿ اَعؼافاخ اإلفرتادٌخٌح 

 واإلنٌُمٌح َنذائد املإمتؽ يف أغعاظ مهتُح.

 

 ليح السالماملفاوضاخ وأثرها عىل عم

املزاظثاخ املنػهعج ةٍن ؾاَتان واَىالًاخ املذزعج األمؽًًٌح أوحعخ آماال ةهؽب انذهاء اَزؽب يف أقؿانقذان واَذٍ ظامر 

فنح. ويف اَىنر غاده قان اَرشوؽ اَذٍ دهعّ ةها يِ من اَؿؽقٍن واصذالف اَؽؤًح ةٌنهام أظًا ئىل دأصًن اصذذاّ  81َنزى 

ىؽ اَخاؼي من املزاظثاخ رائٌؿ أهمٌح يربي وًُضمن أن دُقكؽ اَخُقاخ غن ئغالن مىغٍع َذىنٌؼ املزاظثاخ. َػا قان اَش

 ادكانٌح اَقالّ.

اشرتؾر اَىالًاخ املذزعج األمؽًًٌح ألحِ ئصؽاج اَهىاخ األحنتٌح من أقؿانقذان أن ٌننؼ دنظٌم ؾاَتان أنشؿح 

ئؾالم اَناؼ وأن ًُتعي افذػعاظه َُمزاظثاخ املتارشج مؼ  اَخامغاخ اإلؼهاةٌح غىل أؼع أقؿانقذان وأن ًىنل اَذنظٌم

اَزًىمح. يام أيع دنظٌم ؾاَتان ةعوؼه أن اَرشؽ األهم َعًها يف أي ادكانٌح َُقالّ هى اإلغالن غن حعوٍ مىاغٌع 

 انقزاب اَهىاخ األحنتٌح من أقؿانقذان.
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هى ئمًانٌح افذؿالٍ اَكؽاؽ األمنٍ من نِتِ ظاغش  األمؽ املُهُو رٌاٍ اَضؽوج اَرسًؼ َُهىاخ األحنتٌح من أقؿانقذان

واَخامغاخ املقُزح األصؽي. َػا ًنتؿٍ أن دذم غمٌُح انقزاب اَهىاخ األحنتٌح ةؿؽًهح مقإوَح دػمن افذهؽاؼ األمن 

 واَقالّ يف اَتُع.

مؼ اَزًىمح مل دقذػع ؾاَتان يف املكاوغاخ اَذٍ شاؼير قٌها ةهؿؽ ومىفًى أن دُخؽي مزاظثاخ فالّ متارشج 

األقؿانٌح، وأيعخ اَزًىمح ةعوؼها أنها دُؽرث ةأي صؿىج يف مخاٍ اَقالّ رشًؿح أن ًذم نٌاظدها من نِتِ اَزًىمح 

نكقها. ًُكٌع افذؿالع مؽيؿ اَعؼافاخ اإلفرتادٌخٌح واإلنٌُمٌح أن غعظا يتًنا من أقؽاظ اَشػث َعًهم نظؽج اؼدٌاب رٌاٍ 

 حهىظ اَزًىمح ةشأن اَقالّ.

ؾاَتان من اَزًىمح األقؿانٌح املقذهتٌُح رذى اآلن هى اشرتاؽ يىنها ئماؼج ئفالمٌح، يام دُتعي ؾاَتان افذػعاظها  مىنل

ًٌح َُمكاوغاخ املتارشج  َُذػاون مؼ اَخهاخ اَقٌافٌح األصؽي. ومؼ غٌَ مل ًُهّعّ أيٌّ من اَذنظٌم واَزًىمح األقؿانٌح َآ

 ةٍن منعوةٌهام.

ٍ يِ األؾؽاف اَعصٌُح يف اَزؽب األقؿانٌح أن دُزاقظ غىل مطاَزها، يف ونٍر أرىج ما ًًىن يف اَىغؼ اَزايل دُزاو 

 اَتُع قٌه ئىل اَذػزٌح ودهعًم املطُزح اَػامح.

 

 النتائج

ٍّ يف داؼًط  هـ شـ. 8931/رسؾان/81دم متعًع معج مكاوغاخ اَقالّ ةػع ئيامَها ثالثح أًاّ، وافذُإنكر ةػع االنهؿاع ٌَى

أن املزاظثاخ شهعخ دؿىؼا يام دم االدكام غىل  –ؾاَتان واَىالًاخ املذزعج  –ظؽ غن اَذكاضٌِ، ادكو اَؿؽقان ةؿؼ اَن

 اَػعًع من اَنهاؽ اَذٍ فٌذم دػمٌنها يف ادكانٌح اَقالّ.

تٌح ؾاظخ آماٍ اَشػث رٌاٍ افذهؽاؼ اَقالّ ةانػهاظ مزاظثاخ نؿؽ، ئال أن وغؼ أقؿانقذان ةػع انقزاب اَهىاخ األحن

 فٌتهى من املىاغٌؼ اَذٍ دضُو املؿًع من اَهُو.

ةاَنظؽ ئىل اَزؽب املؿىَح ةأقؿانقذان واَزاَح اَتائقح اَذٍ غاىن منها اَشػث األقؿاين قان غىل حمٌؼ األؾؽف اَعصٌُح 

ناةِ  يف اَزؽب أن دؿذنم اَكؽضح اَهامئح املُترشج ةهؽب اَقالّ، وغٌَ ألن دػٌٌؼ هػه اَكؽضح نع ًًىن صؿأً ؾًن

 َُذطزٌس يف املقذهتِ.
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 اختيار هيئح إدارج الربملان الفغاين

 

مىض نزى شهؽان غىل اقذذاذ مخُك اَنىاب من نِتِ ؼئٌك اَخمهىؼًح األقؿاين. مؼ األفل انشؿِ املخُك يف 

ُوقو املخُك أصًنا يف األفتىع  اَشهؽًن املاغٌٍن ةاَنؿاع غىل نػٌح دػٌٍن ؼئٌك املخُك واَهٌئح اإلظاؼًح، ئىل أن

 املايض ئىل اصذٌاؼ ؼئٌك اَربملان ونائتٌْه، أما أمٍن املخُك ونائته قُم ًذم انذضاةهام رذى يذاةح هػه اَقؿىؼ.

ًىّ االثنٍن املايض ُغٍن اَنائث مًن ؼرمن ؼرامين ؼئٌقا َُربملان ملعج صمك فنىاخ ةػع أؼةػح انرتاغاخ. نتِ غٌَ دم 

ضىخ مهاةِ  264ضىدا من مخمىع  829دػٌٌنه ؼئٌقا من نِتِ اَؽئٌك املإنر َُربملان غؿاء مزمع ِظههان وغٌَ ًَقته 

رص أضىيل مل ًهتُىا اَنذٌخح وةُـ األمُؽ رع االغرتاى اَُكظٍ واَتعين مناققه يامٍ نارص أضىيل. ئال أن مإًعي يامٍ نا

ةٍن مإًعي املذناققٍْن. ةػع أفاةٌؼ من اَذأصًن ُغهع االنرتاع َُمؽج اَثانٌح واَثاَثح ئال أن أرعاً مل ًكؿ ةاألضىاخ اَالؾمح 

ُغهع االنرتاع اَؽاةؼ ةٍن املُؽشزٍن اَزائؿًن غىل  َؽئافح اَربملان. وقو املاظج اَثامنح من أضىٍ اَىاحتاخ اَعاصٌُح ةاَربملان

 ضىخ. 34ضىدا مهاةِ  894أيرث األضىاخ وهم مًن ؼرمن ؼرامين وصان مزمع وؼظى، وقاؾ األوٍ غىل اَثاين ةأصػه 

ٍن أرمع ضىدا وغُ  898يام دم دػٌٍن أغػاء اَهٌئح اإلظاؼًح ةػع ثالثح انرتاغاخ، رٌث ُغٍن أمًن صان ًاؼ نائتاً أوال ةأصػه 

 ضىدا. يف هػا املهاٍ فذهؽؤون فًنج غادٌح مضذرصج َؽئٌك املخُك ونائتٌه. 883شاه ؼمػان نائتا ثانٌا ةأصػه 
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 مري رحمن رحامين، من الدراسح الجامعيح إىل املنصث العسكري

ذىفؿح اَزاٍ، ودضؽج مبعًؽًح ةخؽاّ ةىالًح ةؽوان يف أرسج مّ  1962ُوَع مًن ؼرمن ؼرامين اةن اَزاج نُنعؼ صان غاّ 

. 8312ّمن ثانىًح ةخؽاّ.أيمِ مًن ؼرمن ؼرامين ظؼافذه اَخامػٌح يف اَخامػح اَػقًؽًح اَؽوفٌح غاّ  ّ 8373غاّ 

، ثم اَذزو ةاَخٌش األقؿاين يف قرتج رًم اَؽئٌك األقؿاين ّ 8314وغمِ ةػعها مبخُك اَىؾؼاء ةأقؿانقذان رذى غاّ 

. ويف قرتج رًم املخاهعًن غمِ يهائع ًَذٌتح أصٌه اَخرناٍ )ةاةه حان( اَػي شؿِ منطتا غقًؽًا اَقاةو ظ. نخٌث َن

ؼقٌػا يف قرتج اَزًىمح اَشٌىغٌح ةأقؿانقذان.ةػع افذٌالء ؾاَتان غىل ياةِ، دؽى مًن ؼرمن ؼرامين يذٌتذه مؼ أصٌه 

ىاخ املهاومح ئىل رٍن نعوّ قرتج رًم يؽؾاي اَخرناٍ واَذزها مبػقًؽ اَشهٌع أرمع شاه مقػىظ، وةهٍ يف غعاظ اَه

 64املإنذح وراؾ يف هػه اَكرتج غىل منطث )حرناٍ(. يف اَقنىاخ األصًنج من غمُه اَػقًؽي ُغٍن نائعا ًَُذٌتح ؼنم 

 مبعًؽًح ةخؽاّ واؾظاظخ ثؽوده يف هػه اَكرتج، ومن ثم دؽى اَخٌش وانشؿِ يف اَذخاؼج.

 اسح الربملانرحامين من العمل التجاري إىل رئ

نتِ أن ًطِ مًن ؼرمن ؼرامين ئىل اَعوؼج اَربملانٌح اَقاظفح غرش ُغؽف يأرع أشهؽ اَذخاؼ األقؿان وَه شػتٌح ةٍن 

ُفًان معًنح ةؽوان. دًاثؽخ ثؽوج مًن ؼرمن غرب غهىظ نهِ اَىنىظ َُهىاخ األمؽًًٌح ونىاخ رُل اَنادى يف أقؿانقذان. 

ي ظـؼ ةاَخامػح األمؽًًٌح يف َنعن وانذُضث نائتا يف اَربملان يف اَعوؼج اَقاةػح غرش ًُشذهؽ أن اةنه أحمِ ؼرامين اَػ

يان َه ظوٌؼ مهم يف نخاذ دخاؼج أةٌه. مػؽقح أحمِ ؼرامين ةاَُؿح اإلنخٌُؿًح وظؼافذه يف اَضاؼج فهال َه َكر أنظاؼ 

نتِ وضىَه ًَؽيس ؼئافح مؿاؼ ةخؽاّ. األحانث واَزطىٍ غىل غهىظ َىحقذٌح يربي َُثًناخ اَػقًؽًح األمؽًًٌح يف

اَربملان، غمِ مًن ؼرمن ؼرامين ؼئٌقا ملخُك شىؼي ُفًان معًؽًح ةخؽاّ ةىالًح ةؽوان، وؼئٌقا َؿؽف اَذخاؼج واَطناغح 

ةخمػٌح اإلصاء اَقػىظي األقؿاين. نرشخ وياَح  ةىالًح ةؽوان، وؼئٌقا ملكىغٌح االنذطاظ اَىؾنٍ مبخُك اَنىاب، وغػىا

مشاحؽج َكظٌح ونػر ةٍن مًن ؼرمن ؼرامين وأرع اَهاظج اَخهاظًٍن مبعًنح حاؼًًاؼ ) قؽظوـ  ّ 2489ةاصرت غاّ  آحانك

 اةن صىاحه نتٍ( ونع دتعٍ اَشخاؼ ئىل غؽاى ةاَقالذ فهـ حؽاءه ثالثح نذىل وُحؽذ شضٌظ وارع.

ؼئافح اَربملان ةأمىاَه قهـ، ًؽي مزتىه مؼ أن مضاَكٍ ؼرامين ًهىَىن غنه أنه قانع ملهىماخ اَهٌاظج وأنه وضِ ًَؽيس 

ٌِ صًّن ةنى ةضاَظ أمىاَه اَػرشاخ من املقاحع واملعاـؼ وأنشأ اَػعًع من اَؿؽم يف والًح ةؽوان. يام ؾغم  ةأنه ؼح

ؼرامين نكقه ةأنه أنشأ ظّواؼ والًح ةؽوان املؽيؿي وةػؼ اَؿؽم األصؽي يف والًح ةؽوان من أمىاَه اَضاضح.رصذ مًن 

رامين يف ئرعي َهاءاده اإلغالمٌح أنه يان منذمٌا َزؿب أقؿانقذان اَعٌنهؽاؾٍ اَشٌىغٍ اَػي مل ًػع َه أي ؼرمن ؼ 

ٌِ راٌَا وًنقث نكقه ًَاقح قئاخ اَشػث األقؿاين. وةنزى مشاةه ملىانل مضاَكٌه  شػتٌح يف اَػامل، وأغاف أنه مقذه

نظؽ ئٌَه نظؽج شٌ ةقتث صُكٌذه اَشٌىغٌح، يف رٍن ًؽي ومإًعًه يف اَربملان، هناى قئاخ يف املخذمؼ األقؿاين د
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اآلصؽون أن دؽّؤفه َُربملان قادزح صًن. األًاّ املئح األوىل من ؼئافح ؼرامين َُربملان فذُثتر ضزح ؾغم أرع اَؿؽقٍن 

 املػيىؼًن.

 نواب مجلس الشعث

وؼُشس غػىا يف اَربملان من والًح  ّ 8376ُوَع غاّ  أمًن صان ًاؼ املُػٍن نائتا أوال َؽئٌك اَربملان يف ظوؼده اَقاةػح غرشج،

ننخؽهاؼ. دضؽج أمًن ًاؼ صان يف ئرعي مػاهع دػٌُم اَهنعفح ةتايقذان وغمِ يف املإفقاخ األحنتٌح يف 

اَعوٌَح ومعًؽا  STI، ومعًؽا ملإفقح YAARنتِ أن ًطِ ئىل اَربملان غمِ أمًن ًاؼ صان ؼئٌقا غاما ملإفقح أقؿانقذان.

. يف اَعوؼج اَقاظفح غرشج َُربملان األقؿاين انذُضث أمًن ًاؼ صان نائتا ثانٌا َُمخُك SERVEربنامد املٌعاين ملإفقح َُ

وغػىا َهٌئح املاٌَح واملٌؿانٌح ةاَربملان، وةشًِ غاّ ٌنٌُ مهاؼاخ حٌعج. يان منذمٌا َُزؿب اإلفالمٍ ةهٌاظج رًمذٌاؼ 

ّ األصًنج انشؿِ وةؽع يف اَذخاؼج أًػا. دم اصذٌاؼه نائتا أٍو َُربملان اَزايل يف قرتج اَخهاظ األقؿاين، ويف األغىا

يف أرسج ؾنٌح مبعًنذه. رطِ غىل ّ 8343ُوَع أرمع شاه ؼمػان اَنائث من والًح ةُط غاّ ضىخ. 898مبخمىع 

ذضاةه نائتا ثانٌا َؽئٌك ضىخ دم ان 883اَتًاَىؼًىـ من ؾاشًنع غاضمح أوؾةًقذان يف مخاٍ اَهنعفح، وةزطىَه غىل 

اَربملان يف ظوؼده اَقاةػح غرش. يف اَقاةو غمِ املهنعـ أرمع شاه غػىا يف مخُك اَشٌىش يف اَعوؼج اَربملانٌح 

ٌنٌُ أرمع شاه ؼمػان غالناخ وثٌهح اَضامقح غرش، وغػىا يف اَهٌئح املاٌَح مبخُك اَنىاب يف ظوؼده اَقاظفح غرش.

عج اإلفالمٌح ةأقؿانقذان، وًػمِ ةاَذخاؼج منػ غرشًن غاما. دم مزاوَح اؾذٌاَه ةُؿم مبزمع مزهو ؼئٌك رؿب اَىر

ئال أنه مل ًُطث ةأغي، يف رٍن نُذِ اثنان من ُرؽافه  ّ 2489مؿناؾٌيس رٍن فكؽه من والًح ةؿالن ئىل ياةِ غاّ 

ؾًن يف االنذضاةاخ اَربملانٌح املنػهعج غاّ أرع املؽشزٍن اَتاؼ  –وُحؽذ اَثاَث. ونع دم اؾذٌاٍ أصًن األيرب أرشف ؼمػان 

 مبعًنح مؿاؼ رشًل، ونع نىض نزته يف دٌُ اَهخمح. - ّ 2441

 النتائج

ؼمبا ًُػع اَزًم غىل حىظج غمِ اَربملان يف ظوؼده اَزاٌَح رًامً فاةها ألوانه، ئال أن ما ًقذعغٍ االهذامّ هى رخم 

ن هػه اَذزعًاخ:اَذزعي األوٍ هى مىغىع اَقالّ رٌث أنه وضِ ئىل اَذزعًاخ اَذٍ ًىاحهها اَربملان اَزايل. م

مؽرُح رؽحح ًزعوها افذػخاٍ أمؽًيك وةؽوٌظ من اَزًىمح األقؿانٌح. ما هى اَعوؼ اَػي فٌُػته اَربملان يف هػا اَطعظ؟ 

ج األمؽًًٌح، وًذم ئغاظج ئغا افذؿاع املخُك أن ًُػٌع اَنظؽ يف اَػهع األمنٍ ةٍن اَزًىمح األقؿانٌح واَىالًاخ املذزع

اَذزعي اَثاين دػؽًل اَػالناخ ةٍن اَعوَذٍن غىل أفاـ املطاَس املذتاظَح ةٍن اَؿؽقٍن قان غٌَ فٌُػع ئنخاؾا غظٌام.

ًذػُو ةاَػالنح ةٍن اَربملان واَزًىمح، ونع ادقمر هػه اَػالنح ؾٌُح قرتج رًىمح اَىرعج اَىؾنٌح ةاَػػل، وةعال من 

غىل مطاَس اَشػث َىرظ ظوؼان اَػالناخ رٍى ؼرى املطاَس اَشضطٌح واملذتاظَح ةٍن االنذهاؾًٍن من  نٌاّ هػه اَػالنح
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اَؿؽقٍن. هِ فٌهعؼ اَربملان اَخعًع أن ًُزِ مزِ هػه اَػالناخ املهرتئح غالناٍخ مذمزىؼج رىٍ اَهانىن واَثهح 

 تِ اَربملان، قًٌل فٌذػامِ اَربملان مؼ هػه اَهىانٍن؟ةنع نانىين يف انذظاؼ ادضاغ اَهؽاؼ من نِ  44واَشكاقٌح؟ هناى نزى 

اَذزعي اَثاَث ًذمثِ يف ئغاظج ثهح اَشػث يف مخُك اَنىاب رٌث أن فمػح اَربملان دشىهر يف اَقنىاخ املاغٌح 

ودُؿضر يف االنذضاةاخ اَربملانٌح األصًنج ةطىؼج قخح. غىل مخُك اَشػث أن ًًقث ثهح أقؽاظ اَشػث مؽج أصؽي، 

ُو هػا األمؽ ئىل رٍع يتًن مبا فٌكػُه ؼئٌك اَربملان واَهٌئح اإلظاؼًح اَخعًعج. نأمِ أن دًىن اَهٌئح نع دػُمر من وًذػ

 أصؿاء املخُك اَقاةو وأن ًُػٌع َُمخُك ما قهع من اَثهح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دواصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :الربيد اإللکرتوين

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    :املوقع

   + 93 (0) 030032420  -  (+93) 000460002          :املکذث هادف

 نسذقتل آرائکم واقرتاحادکم لذطويز هذه النرشج.
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