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مقدمه

رمپ له قدرت ته رسېدو وروسته، نوموړي د امریکا د دوو پخوانیو ولسمرشانو په شان په  په امریکا کې د ډونال 

ار ین ې پر دوام  ه افغانستان کې د ج الرې په اعالن رسه ه ي ت رمپ د افغانستان لپاره د نوې پو  . وک

ه یوازې د تېرو ناکامو تجربو  ي؛ خو د یو کال په تېرېدو دا ه ه د نظامي فشارونو له الرې و ه چې دا ج وک

ه نه و. ونه افغانانو له وژل کېدو پرته بل  ې دوام او هره ورځ د لس تکرار، د ج

ر خصو  الرې له د بلک وا رمپ د نوې ت ر، اریک پرنس د افغانستان لپاره د ډونال  يص امنیتي کمپن بنس

ې د  خه وړاندې، دغه راز له هغه را وروسته له تېر یوه کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د ج اعالن 

ې دي؛ خو تر دې دمه یې دغه طرحه نه ده منل شوې. ې پیل ک خصويص کولو ه

ی او ویيل یې تازه اری ې د خصويص کولو وړاندیز ک ل بیا په افغانستان کې د امریکا د روانې ج ک پرنس یو 

یالیو ته وسپارل يش؛ نو ډیر ژر به د افغانستان په وضعیت  ر کمپن کرایي جن ه د بلک وا دي چې که دغه ج

کې تغییر راويل. 

ر کمپن او ب ه کې د بلک وا ومره او دا چې د افغانستان په ج ياليو رول په تېرو کلونو کې  هرنيو کرايي جن

ه وي؟ د  ل يش، اغېزې به يې  يايل افغانستان ته ولې ل بيا هم دا کرايي جن سرتاتېژيکو ه ډول و؟ که يو 

نو مرکز د اوون تحليلاو سيمه ې ۍ برخه کې ييزو  یې په اړه شننه لولئ.په لوم

ې د اوون تحلیل دویمه برخه مو په  انک ونو ته  وا اکنو پر وړاندې امنیتي  ې د  افغانستان کې د وليس جر

ونو رسبېره، د هېواد خراب امنیتي وضعیت هم یو سرت  اکنو پر وړاندې د یو شمېر نورو نن ې ده. د دغو  ک

ي چې په افغانستان  اکنې داسې مهال تررسه کې ې  وي. د وليس جر ي چې دغه پروسه نن ل کی واښ 

يل دي او کې  امنیتي وضعیت د پخوا پر تله خورا خراب شوی، د هېواد په زیاتره سیمو کې د رایو مرکزونه ت

ه کوي. ون لپاره زړه نه  اکنو کې د  ونو له کبله په  وا خلک د امنیتي 
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طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان و پیامدهای آن

چند روز قبل در گفتگویی با تلویزیون خصوصی » واتربلک«اریک پرنس، بنیادگذار کمپنی خصوصی امنیتی 

واگذار بلک واترطلوع نیوز در کابل گفته بود، در صورتی که جنگ افغانستان به جنگجویان کمپنی امنیتی 

در مدت شش ماه وضعیت افغانستان را تغییر خواهند داد.شود، آنان

پنی بلک واتر از مدت زیادی، بخصوص با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا، تالش داشته کمبنیادگذار 

های زیاد تاکنون است که دولت امریکا را برای خصوصی سازی جنگ افغانستان قانع سازد، اما با وجود تالش

خود موفق نشده است.در این کار 

های رسان با آنکه تا کنون در رابطه به خصوصی سازی جنگ افغانستان تصمیمی گرفته نشده است؛ اما واکنش

بان حقوق برش، در برابر پیشنهاد اخیر اریک پرنس، دولت افغانستان، اعضای شورای ملی افغانستان و دیده

هایی است که حکومت امریکا برای یکی از گزینهبیانگر آن است که قضیۀ خصوصی سازی جنگ افغانستان

کند. مدیریت جنگ افغانستان  روی آن فکر می

ها در برابر پیشنهاد ای در جهان دارد، واکنشاینکه کمپنی امنیتی بلک واتر و جنگجویان کرایی چه سابقه

نگجویان کرایی واگذار شود،  نگ افغانستان به ج چه پیامدهایی در پی اخیر اریک پرنس چه بوده و اگر ج

های آن پرداخته شده است. که در این تحلیل به پاسخاندهاییخواهد داشت؟ پرسش

https://www.tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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» بلک واتر«جنگجویان کرایی 

نگجویان کرایی در میدان هان پیشینۀ طوالنی دارد و به کسانی گفته استفاده از ج نگ، به سطح ج های ج

هم کسانی که با هیچ طرف جنگ تعلق ندارند و برای بدست جنگند و یاشود که برای کشورهای بیگانه میمی

یت یکی از جناح جنگند.دیگری میدر مقابل های جنگ، آوردن پول و مادیات به ح

های بزرگ جهان، جنگجویان خارجی وجود سو در لشکرهای امپراتوریها به ایندهد که از قرنتاریخ نشان می

جنگیدند. در تاریخ معارص، از کمپنی رشق هند در هندوستان به یات میداشته اند و در بدل بدست آوردن ماد

ونه توانیم که چند قرن در این کشور حکومت کرد.ای از جنگجویان کرایی نام برده میعنوان 

های امنیتی خصوصی و جنگجویان کرایی به یک کاروبار بزرگی در جهان در عرص کنونی نیز داش کمپنی

اند، جنایات و آید؛ اما این جنگجویان به هر کشوری که رفتهمیلیاردها دالر از آن به دست میمبدل شده است و 

رایم گوناگون حقوق برشی را م نگ باعث کشتار غیر نظامیان، شدهرتکبج ام اصول ج اند و نیز خالف 

اند.کودکان و زنان شده

باشد. این رگ امریکا در سطح جهان میهای امنیتی خصوصی بز یکی از کمپنی» بلک واتر«در حال حارض 

یک افرس پیشین نیروهای دریایی امریکا بنیان نهاده شد. » اریک پرنس«م از سوی ۱۹۹۷کمپنی در سال 

کرد؛ ه میئکمپنی کوچک امنیتی بلک واتر در اوایل در ایالت کارولینا، خدماتی را به ارتش و پولیس امریکا ارا

زمینۀ گسرتش کار این کمپنی کوچک امنیتی را بیشرت فراهم ساخت.اما وقوع حادثه یازدهم سپتامرب

م با ارایۀ خدمات امنیتی ۲۰۰۱های خود را از سال کمپینی بلک واتر بعد از حملۀ امریکا بر افغانستان فعالیت

ده و لوجستیکی در این جنگ آغاز کرد. بلک واتر در افغانستان و عراق یکی از قراردادیان بزرگ ایاالت متح

ها و سیاستمداران امریکایی در افغانستان و عراق بود. رشکت مذکور امریکا بود و وظیفۀ آن محافظت دیپلومات

) تغییر نام یافت. XEم به ایکس ای (۲۰۰۹بعد از سال 
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ها در برابر خصوصی سازی جنگ افغانستانواکنش

م الی ۲۰۰۲م و اوایل ۲۰۰۱وص از اواخر سال بعد از حملۀ امریکا بر افغانستان و سقوط رژیم طالبان، به خص

م، در کنار نیروهای دولتی امریکا، جنگجویان کرایی نیز در جنگ افغانستان حضور داشتند. در ۲۰۱۰سال 

کمپنی خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت داشتند که تعداد ۹۰الی ۵۲این مدت از 

رسید.میهزار تن۴۰جنگجویان شان به بیش از 

کمپنی امنیتی ۵۲م حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، با صدوری فرمانی فعالیت ۲۰۱۰در سال 

داخلی و خارجی را ممنوع اعالم کرد که در این میان کمپنی بلک واتر نیز وجود داشت. اما از آن ببعد کمپنی 

ود.) فعالیت میXEبلک واتر به نام ایکس ای (

های امنیتی خصوصی سابقۀ وحشتباری در جنگ افغانستان سال جنگ افغانستان کمپنی۱۷ل که در طو این

پیشنهاد اریک پرنس بنیادگذار کمپنی بلک واتر در رابطه به های ضد برشی شدند، اخیراً دارند و مرتکب جنایت

های تندی در پی داشته است.خصوصی سازی جنگ افغانستان واکنش

نگ افغانستان ارشف غنیرئیس جمهور  در واکنش به این پیشنهاد، مخالفت خود را به خصوصی سازی ج

نگ «نشان داده و تأکید کرده است که  ازه نخواهم داد که در ج ی اج هیچ وقت به هیچ مسیونری خارج

توانند هیچ مسیونری خارجی آن را انجام داده ان کرده میافغانستان دخیل شوند، چون کاری که مردم افغانست

دیدگاه «ای گفته است که امنیت ملی افغانستان با نرش اعالمیهشورایاز سویی هم، دفرت ». تواندی

کند. باشند، نقض میکنندۀ آیندۀ خود میها خود تعییننستان، اصلی را که افغانخصوصی سازی جنگ افغا

های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چهارچوب قوانین کشور مسؤولیت و صالحیت حفاظت از ارزش

امیت ارضی کشور و مردم عزیزمان را دارند ».اسالمی، حاکمیت ملی، استقالل و 

افغانستان نیز طرح اریک پرنس را برای جنگ افغانستان مناسب و رئیس اجرائیهعبدهللا دفرت داکرت عبدهللا

ین کشور نیز خصوصی سازی جنگ افغانستان را نقض عملی ندانسته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیش

های بلندرتبۀ حکومتی، شورای ملی افغانستان حاکمیت و قانون اساسی افغانستان خوانده است. در کنار مقام

ملی شدن طرح خصوصی سازی جنگ شدید نشان داده و عمخالفتنیز با خصوصی سازی جنگ افغانستان 

افغانستان را، خطرناک خوانده است.

https://da.azadiradio.com/a/29518980.html
https://etilaatroz.com/66439/ansc-office-opposes-privatization-afghan-war/
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://da.azadiradio.com/a/29517510.html


۹۶۲www.csrskabul.comه/تحلیل هفت

6

سازی جنگ در ترین گزارش خود هشدار داده که خصوصیحقوق برش نیز در تازهدیدبانبا این همه، 

های امریکا و دهد. در این گزارش از دولتقرار میافغانستان مردم غیرنظامی را بیشرت در معرض خطر 

سازد.هایی شوند که نقض حقوق غیرنظامیان را بیشرت میافغانستان خواسته شده تا مانع عملی شدن طرح

پیامدهای خصوصی سازی جنگ افغانستان

سال، ۱۷ا گذشت م با حمله امریکا بر افغانستان و سقوط رژیم طالبان آغاز گردید، ب۲۰۰۱جنگی که در سال 

ن آغاز جنگ  اکنون نیز با شدت بیشرت جریان دارد. تعداد نیروهای خارجی به شمول جنگجویان کرایی از ه

ور شدن در حال افزایش بود که پس از حدود یک دهه به بیش از صد هزار رسباز نیز رسید؛ اما بدون شعله

هرچه بیشرت جنگ در کشور، نتیجۀ دیگری در پی نداشت.

ی در افغانستان سخن زده  نگ افغانستان و یا افزایش رسبازان خارج اکنون نیز که از خصوصی سازی ج

سال ۱۷شود، بدون تکرار تجربۀ ناکام گذشته، نتیجۀ دیگری در پی نخواهد داشت. در حالیکه که در طول می

نه ممکن خواهد بود که یک گذشته امریکا با ناتو و سایر متحدین خود نتوانست در این جنگ  موفق شود، چگو 

!با چند هزار جنگجوی خود این جنگ را برنده شودتنها رشکت خصوصی 

های خصوصی امنیتی، بخصوص جنگجویان کمپنی بلک واتر در جنگ افغانستان و عراق از سوی دیگر کمپنی

نگها و اسناد زیادی نشان میباشند. گزارشدارای سابقۀ بدنام و خونین می جویان از فساد دهد که این ج

اند.های ضد برشی شدهگناه مرتکب جرایم و جنایتاخالقی گرفته تا کشتار افراد ملکی بی

هرچند طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان به آنانی که در این تجارت سهیم اند، سودمند است؛ اما این 

نگ، گسرتش وحشت و کشتار غیرنظامیان نتیجۀ دیگری برای افغ ها در پی نخواهد انطرح بدون تشدید ج

ۀ جنگ جاری در افغانستان نخواهد شد. داشت و هرگز باعث خا

گناه در حمالت هوایی نیروهای خارجی بلند است، ولی اگر این گرچه در حال حارض نیز میزان تلفات مردم بی

ابراین، به تر خواهد شد. بنماموریت به کمپنی خصوصی چون بلک واتر سپرده شود، این وضعیت بیشرت خونین

ها، نیاز است که جامعه جهانی و به خصوص امریکا که آغازگر این جنگ است، در تفاهم با جای چنین طرح

اید. چون از یک سو کشورهای منطقه برای حل بحران افغانستان از طریق گفتگوهای واقعبینانۀ صلح، تالش 

فشارهای نظامی قابل حل نیست و از سوی با توجه به تجربۀ هفده سالۀ گذشته این جنگ از طریق افزایش 

پایاندیگر، جنگ افغانستان نه به نفع مردم افغانستان، نه به کشورهای منطقه و نه هم به نفع امریکاست.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-45733261
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اکنې ې  د افغانستان خراب امنیتي وضعیت او د وليس جر

اکنو تررسه کول، د ميل یوو  ې د  اکنیزو اصالحاتو را وروسته د وليس جر ايل حکومت له مهمو او لویو ژمنو له 

ن وروسته آماده شو او د دغې  لور کاله  دې  خه و؛ خو د عميل کېدو لپاره یې د ميل یووايل حکومت له ن

ې. پروسې عميل چارې یې پیل ک

ي، چې په هېواد کې امنیتي وضعیت د پخوا  اکنو تررسه کېدو عميل پروسه داسې مهال پیلی ې د  د وليس جر

ي. همدې په پر  ونه کسانو ژوند اخیستل کی ې له کبله هره ورځ د لس تله خورا خراب شوی او د روانې ج

و نورو ستونزو رسبېره، د هېواد خراب امنیتي وضعیت هغه سرته  اکنو پر مهال د  وضعیت ته پو کتلو رسه د 

ي، هم رایه ورکوونکي او هم وليس وا اکنو پروسه  ي، چې هم د  ونه بلل کي ې ته نوماندان.نن جر

ونه او دا چې له  وا اکنو پر وړاندې شته امنیتي  اکنې، د هېواد امنیتي وضعیت او د دغو  ې  د وليس جر

تنې دي چې دلته  ې وي؟ هغه پو ومره رستارسي او ر اکنې  ې  ونو رسه ـ رسه به د وليس جر ولو نن دغو 

ه شوې ده. وابوبو ه یې د 
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اکنېد وليس ې  جر

ې کاري دوره د اسايس قانون د پ اښ ۸۳ه افغانستان کې د وليس جر مې مادې د دویم بند له مخې د چن

ي. د اسايس قانون دغه ماده وايي:  ه پای ته رسې ۍ نې م «(رسطان) پر لوم ې د کار دوره د پن د وليس جر

ه ۍ نې اښ په لوم خه وروسته پای ته ر ،کال د چن اکنو د پایلو له اعالن  ي او نوې شورا په کار پیل د  سې

. »کوي

ې کاري موده د  هـ ش کال د د جوزا تر ۱۳۹۴د اسايس قانون د همدې حکم پر بنس د اوسن وليس جر

ی وی؛ خو د ميل یووايل  ای خپل کار پیل ک ې یې پر  ر وروستیو پای ته رسېدلې او باید نوې وليس ج

اکلې  ي اختالفونو له کبله په  اکنو په تررسه کېدو بریالی نه شو او د همدې حکومت د خپلمن ه د دغو  نې

وله. اکنو د تررسه کېدو تر وخته وغ لې  ې کاري موده یې د بیا وليس جر

مه ۲۸هـ ش کال د میزان ۱۳۹۷د دریو کلونو په تېرېدو باالخره د ميل یووايل حکومت په دې بریالی شو چې د 

اکنو لپاره د وروست نې ې د  اکنو د تررسه کېدو لپاره عميل کار پیل د وليس جر ي او د  ه اعالن ک ې په تو

تیا بې  اکنو کې پر رو اکنو کمیسیون او سیايس احزابو ترمن اختالفونه، په  ولو رسه ـ رسه د  ي؛ خو له دې  ک

ي. وا اکنې  ه دي چې روانې  ونې هغه  باوري او امنتیي نن

اکنو پر وړاندې یوه سرته ونهناامني؛ د  نن

اکنو پر وړاندې  ې د  ه، د وليس جر په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت او ورځ تربلې پراخېدونکې ج

یي خاوره د حکومت د  دې نی ، د افغانستان ن یوالو ادارو د راپورونو پر بنس ونه ده. د ن عمًال یوه سرته نن

رول الندې ده. دغه راز د ملوسله رو ملتونو سازمان په وینا، په افغانستان کې د ناسم والو مخالفینو تر کن

لورو کلونو کې د دغه هېواد  ې له کبله، یوازې په تېرو  و ته ۴۰امنیتي وضعیت او روانې ج زره ملکي و

تې ده. مرګ ژوبله او

اکنو د هر مرکز د امنیت ساتنې په اړه ډاډ ورکوي او  ونه د  ه هم د افغان دولت امنیتي بنس په وینا یې د که 

یانزره افغان ۵۴اکنو د امنیت خوندیتوب په موخه  ارونکي پو اکنو  رل شوي دي؛ خو خلک او د 

اکنو لپاره د نوم لیکنې د بهیر له پیل  ې د  که د وليس جر من دي.  او اندې اکنو د امنیت په ت ونه د  بنس

https://ariananews.af/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA/?lang=fa
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اکنو کمیسیون د کارکوونکو، عامو خلکو او نوماندانو لپار  ونه هم پیل شول، چې له امله رسه، د  وا ه امنیتي 

ه.  ون لپاره نوم لیکنه هم ونه ک اکنو کې د  یې د هېواد په ډیری سیمو کې خلکو په 

ونو ته د رای اچونې د  ول افغانستان کې امنیتي بنس اکنو خپلواک کمیسیون پر وینا په  مرکزونو د ۷۳۸۴د 

واکونه یوازې د امنیت خوندیتوب وړاندیز شوی و؛ خو وضعیت مرکزونو د ۵۱۰۰ته په کتلو رسه افغان امنیتي 

دې  امنیت په خوندیتوب توانېديل دي. یعنې د خراب امنیتي وضعیت له کبله د هېواد په مختلفو سیمو کې، ن

مرکزونه کم شوي دي.۲۰۰۰

اکنو لپاره د نوم لیکنې د مرکزونو له پ ارونو کې د  رانیستلو رسه سم پر دغو مرکزونو دغه راز د هېواد په مختلفو 

هـ ش ۱۳۹۷د راپور پر بنس یوازې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې له پیله بیا د یونامابریدونه هم پیل شول. د 

کسانو ته مرګ ۲۷۱مرکزونو بریدونه شوي چې له امله یې ۲۳کال د ثور میاشتې تر وروستیو، د نوم لیکنې پر 

ول تې ده. په دغه بریدونو کې تر  ی یې د پالزمینې کابل په دشت برچي سیمه کې د نوم لیکنې ژوبله او و خون

دې  ته. ۲۰۰په یوه مرکز و، چې له امله یې ن تنو ته مرګ ژوبله واو

ونه رسه مخ دي. د راپورونو پر بنس د نوماندانو د  وا ې ته نوماندان هم له امنیتي  پر دې رسبېره وليس جر

ارونو کې د وسله لوم لیست له اعالنه تر دې دمه، و  ې ته اته تنه نوماندان د افغانستان په مختلفو  ليس جر

رهار  اکنیزو مبارزو له رسمي پیل رسه په نن والو له لوري وژل شوي دي. دغه راز تېره اوون د نوماندانو د 

و ته م ونه ملکي و ه برید وشو او له امله یې لس ې ته د یوه نوماند په غون رګ ژوبله والیت کې وليس جر

ته. واو

ې وي؟ اکنې به رستارسي او ر آیا 

خه استازيتوب  ول ملت  ه په ولسواکو نظامونو کې د ملت د کور حیثیت لري او د یوه هېواد د  وليس جر

و په راتلونکي کې د دوی  اکي، تر ې استازي  اکنو له الرې د خپلې خو ه د  کوي. ولس په مستقیمه تو

ي تنی استازیتوب وک .ری

ته کېدو رسه د پخوا ولسمرش حامد کرزی ۲۰۰۱په افغانستان کې هم له  م کال وروسته د نوي نظام په رامن

ینې  اکنو کې د فساد او تقلب له امله  اکنې تررسه شوې؛ خو په دغه  ې لپاره  د حکومت پر مهال د وليس جر

تونو یې سو  ې ته راغلل، چې د خپل ملت په ارز ه، نه یې د ملت استازیتوب وک داسې کسان وليس جر دا وک

و ترالسه کولو لپاره یې وو. ه یې چې کول د خپلو شخيص  واب ووایه، هر نو  او نه یې ملت ته د خپلو ک

https://etilaatroz.com/60554/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%B2%DB%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8E%D9%86%D8%A7/
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ي، چې له یوې خوا په هېواد کې  ل بیا په داسې رشایطو کې تررسه کې اکنې یو  ې اوسن  د وليس جر

اکنو د رستارس په هېواد کې د پراخ اداري فساد د خوا او له بلې توب مخه نیولېیخراب امنیتي وضعیت د 

ل بیا د تقلب او فساد تر سیورې الندې  اکنې به یو  نې هم شته چې روانې  موجودیت له کبله داسې اندې

اکنې  ې  که په یوه هېواد کې رستارسي او ر غه هېواد کې د شته دولت له لوري پر خپل ملت ۤ◌ رايش.  په ه

ې او خاو  او لري؛ خو په افغانستان کې له یوې خوا افغان دولت د ج ره د پوره حاکمیت درلودو رسه مستقیم ت

اکنیزه پروسه کې د فساد او  وله خاوره حاکمیت نه لري او له بلې خوا په  او ناسم امنیتي وضعیت له کبله په 

تیا د خلکو ترمن بې اکنو پر رو ېدلې ده او دا هغه موارد دي رسخپل اوج ته باوريتقلب د موجودیت له کبله د 

تنې الندې راويل. اکنو مرشوعیت تر پو ې د  چې د وليس جر

ه په هغه سیمو کې  اکنو د تررسه کېدو لپاره، ل تر ل ه د  ه تو ولو رسه ـ رسه بیا هم اړتیا ده چې په ر له دې 

ه ويش او ولس وړ او علم خه برخمنې دي، ه ي، چې په چې له نسبي امنیت  ي شخصیتونو ته رایه ورک

ي. تنې مبارزې او د ملت استازويل وک و لپاره ری تونو او  راتلونکي کې د همدې ملت د افکارو، ارز

پای
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