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 غوښتی  دامریکی دویسراڅخه موسسواټر دبلیک: لفظی استعمار        

                                    ن تر خپل ولکی اوحاکمیت الندی رواړی نستا چی افغا              

“Literal Colonialism “:  Blackwater Founder  calls  for “ 

American Viceroy “  to rule  Afghanistan                        

ریښتني  کوالی شی   مخکیني اړیکۍ اودهغه سپا لد ترومپ سره دایریک پرنس ددونا    

     زي وغورځوی ندي  یو څه اغی با چي پر ترومپ          

 

                                                                                       دبلیک واټر موسس( Erik Prince)ایریک پرنس                

تو  کي اوږد  یانوسره په ناوړو جنا  یا خصوصی قراداد دایریک پرنس  سره له دی چي

افغانستان کی پیا وړی په   ید با  چی دويبقه لری ،هغه  په دي  با وردی   ساریکارد او

                                                                                           .حضور ولري 

کنترول اویا دبی لجام وژنی ته د  یمفسر اولیکونکۍ  دنولسمی پیړي  دبهغه څه چي یو

 Erik)ایریک پرنس   ددونه کړي ، هغه   مه یا تندی لرلو په نا لیوالتیااوامپراتوری ته د

Prince)ایښودونکۍ غوښتنه  دي  کوم چي  سټدخصوصی اجیر شرکت بلیک واټر  بن



داسی چي هغه  په دي  اونی کی د والستریت ژورنا ل سره  په یوه  مرکه  کی  ویلی او

استدالل کړي  چي امریکی با ید  په افغانستان کي  هسی چلند وکړي  لکه  هغسي  چي 

                                                                                                           .پلی کړي وه ( کمپنی شرق هند )د ختیځی کمپنی  دهند

با ید دامریکی د متحده ایاالتو د نا یب السلطنه ( افغانستان)دغه هیواد هغه ولیکل چی       

پواسطه سره ا داره وشي  او ټول دولتی چا ري  اود ایتالفی قوتونو هڅی اواند  په شمول 

کا رونو  ګذارشا ت  د اوامرو  د پلی کولو ، بودجه ،  پا لیسی ،  تبلیغا ت  او د مقطعوی

                                                                                                             .ته ورکړل شي اورا پورونه مرکزی حکومت 

نایب »په افغانستان کی دوایسرا »  : ایرک پرنس دخپل خبرو په دوام سره زیا ته کړ     

نوښتونو په   نوی  خپل د  څخه تو تقلبا د  او چلند کوالی شي چي روش   کار د «السلطنه 

په مخ راوالړ    ستراتیژی کړل شوي  وړاندي کولو سره  مخنیوی وکړی  اودخپل طرح 

و  پیسو  نقد د   سره  هرمنبع  پواسطه یا د دهر الس او شوي خڼدونه  له مینځه ویسي  او

و څه ناڅه توزیع اود ویش په مخنیوی کی دامریکی دمتحده ایاالتو سیستم پلی کړی  اوی د

                                                                                                                                 .د مفسد ینو الس لڼد اوهغوی دپیسو له تر السه کولو څخه  محروم وګرځوی

یز کوی چي  دغه روش او چلند  دسی وړان رسره دا ایرک پرنس په وار وار ټینګا         

می  نظا زی  د ره ډیر ارزانه  چلند دي اما دغه خصوصی سا خصوصی  حل الری دپا د

                                                                                              . هم نه دي مزی او له ګټي څخه تش او خا لی   ره  له پا رانو د نکا پیما

په دي کي هیڅ : یونیوکۍ کونکۍ  دی موضوع  ته په ا شا ری سره د ا سی وا یی         

د حیرا نتیا خبره   نشته  اوهغه د ا چي  جګړه ما رو دجګړی څخه د ګټی  تر السه کول  

ی د ګټی د فرصتونو د ترالسه کولوپه لټه کي وي نودهمدی اصل په نظرکي نیولو د جګړ

سره  ایرک پرنس  دبلیک واټر دخصوصی  پوځي شرکت  بڼسټ ایښودونکۍ چي د دغه 

کی کیښوداو یبا دغه شرکت ته دامریکی دمتحده ایاالتو ( ۷۷۱۱  )شرکت بسټ یی په کال

له   یمس سرمقا رک ټا نیویا د  می نوم ورکړ د اکا د  په وخت کی یرغل  ندي د پرعراق با

  ایرک پرنسه داچی  او هغ: لیتونو په اړه داسی  څرګند کړ  فعا د تلیکونکۍ ددی شرک

د بلیک واټر  بنسټ ایښودنکی  د بوش داداری څخه  بی د کوم دواطلبی  چی باید دنورو 

نظا می پیما نکارانو سره ترسره شوی واي  یو ملیا رد دالر ترالسه کړ کوم چي په همغه 

په څلور (  Nisour Square) سکویرنیسیورنکا ران د  کال کی دبلیک واټر دشرک پیما

                                                             .قتل عام کړل سره   ر  په ډزو ا شیند خلک دماالره کی ګڼ شمیر ملکی 

ن کي  نستا په بشپړه بڼی سره په افغا  «جګړی ګټه اخیستونکۍ» جګړي څخه د اما د      

چي  دغه دا  ن نه محد ودوی  اوهغه دایرک پرنس  دلړ لید اودنظریاتو تر چټر الندی  ځا

نکاران  دخپل تاریخ  په اوږدو کی  دجنا یا تومرګ ژوبله  اودځنو  خصوصی پوځی پیما

نورو نا وړو  کړو وړو  ډ یر اوږد  سا بقی لری  کوم چی د همدی  اصل په پیروی سره  

ایرک پرنس ټینګار کوی چی دغه دقوی تجربی خا وند نظامی  خصوصی   پیما نکاران 

کلنو کی ( ۷۱)ی حضور ولری  یعنی هغه پیما نکا ران  چي په دی با ید په افغانستان ک



                                          .    دزرونو ملیا ردو ډالر په لګښت سره  په افغانستان کی جګړه پرمخه بیا یي 

د کی راولي  هن  او یا سړی ذ  وختونه د  اودعا  هغه  رښتنه دایرک پرنس دا ډول سپا   

تی  یاره دسهیلی آسیا  ز یو قرن دپا د مپراتوري د ختیځ هند کمپنی نیا د ا دبریتاکوم چی 

ول  برځی تر خپل ولکی الندی راوستلی وه اودهغه ځای دخلکو ټول شتمني  لوټ او چپا

دختیځ هند دکمپنی دا (  William   Dalrymple)ٌوکړ داهغه څه دی چی  ویلیام دالریمل 

ب لتو سره توصیف کړی داهغه مط په کلما«ر واقعی استعما »رت د لفظی اویا د اډول غ

بین المللی   حقونو د دبشر در رک ښا نیویا د (Anil Kalhan)لهان دی چی ښاغلي  انیل ک

                                                                                                      . دونه کړي ډی  کمیټی ریس ورڅخه یا

مخکینی منا سبا ت  او  اړیکی  داسی  را ښیی چی  ایرک پرنسددونالد ترومپ سره د    

وړاندي  هغه  په سپینه ما ڼی کی د خپل نفوذ په اندازه  دونالد ترومپ ته خپل سپا رښتونه

                                                                                                                                                                                . کوی 

لیکوال د جنوری ( Jeremy Scahill) جرمي اسکاهلبی ویلو دی پا تي نشي  چي          

 کي کتاب خپور شویډیر پرفروش  خپل لیک الندیسرترراپور دشتی د بلیک واټر یام  

د ټیم  ترمینځ   د اطالعا تي  دونالد ترومپاو د    ایرک پرنسداسی یادونه کړی  چي  د 

او د دفاعی موضوعا تو په  برخه  کی  سره ډیر خبری  اتری  تر سره  شوی  کوم  چی 

ددوی په خبرو کی دبا ند نیو چا رو اود دفاعی وزارتونو د نوما ند و په  اړین  سره  ډیر 

                                                                                                           .                                                      مشوری شوی دي 

:                                       داپریل  په میاشت کي واشنګټن ُپست  پخپل یو ګذارش کی داسی  یو راپور وړاند کړ    

والدیمیر پوتین دروسیی دجمهور ریس سره مالقات اوهغه داچي  ایرک پرنس  کله چي د

په بڼه معرفی کړ اوهغه په دي هڅه   ذی  درلود ځان ددونالد ترومپ دیو غیر رسمي استا

ترشا ارتباطی کانال برقرار کړی یو   سره دونالد ترومپ   مسکو اود اواند کی وه چی د

ل  الد ترومپ ته دهغی دکاایرک پرنس دون  داچي اوهغه   بریښی وړ ویلو  د  همدارنګه

دالر مالی مرستی ( ۰۰۲۲۲۲)تی دوری دمبارزی په موده کی  تقریبْا  با دانتخا(  6102)

                                                                                                                    .ي  دي ترسره کړهم 

داداری څخه   «لد ترومپ دونا  »د  ایرک پرنس په سر مقا له کی  ني دنوموړي ورځپا   

افغانستان ته داضافی سرتیرو د لیږلو موضوع با ندی دا سی اند یښنی  ښودل  شوی چي 

دجګړي په تشد ید سره  د غیرنظامیا نو د  تلفا تو  شمیر ال پسي  زیا تیږی  چي حتی تر 

                                                                                                                    .           ریکارد شوی کچي پوری رسیږی 

       «0202-20-02»په سالمونو   -------------------------------------------------

                      

 



 

 

                                                            

  


