
د ایرانيانو او حوثيانو 
اړیکې یمن کمزوری کوي

د ټولنې په بيا جوړولو کې 
قبايلي رول

يا لپاره نظامي  د بر
استخابرات خورا مهم دي

د یمن 
یوځای کول 



د مچيو یو یمین څښنت د هيواد په 
شمايل هاجه والیت کې په خپله ځمکه 
کې د شاتو جال/صندوق ګوري. یمن د 

خپل سایدر شاتو لپاره مشهور دی.  
ای اف یپ/ګيت عکسونه



۔د املهویت غرین کلی د یمن د 
قهوې د کرهڼې په یوه مرکزي 

سیمه کې پروت دی.  سهام

د پرانستنې 

انځورونه
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جرنال کِِنت َمِکنزی

د متحده ایاالتو 

سمندري ځواکونه

د یمن د ساحلي ساتونکو بیاودانول
د سیمې امنیت یو ځواک ته اړتیا لري، داسې ځواکونه 

چې د اوبو د ستراتیژیکو الرو د دفاع جوګه وي.

 تورن جنرال خالد على محمد القملى، 

رئيس د یمن ساحلي ساتونکی

6

د قبایلو متحد کول
لکه څنګه چې هیوادونه د موډرن کېدو په 

حال کې دي، قبایلو ته تر وفادارۍ باید دولت ته 

وفاداره پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړل شي.

تورن جنرال محمد زاید ابراهیم، 

د متحده ایاالتو لپاره د یمن دفاعي اتاشې

8

له تروریزم سره په جګړه کې 
د استخباراتو دنده

تورن جنرال احمد محسن سالم الیافیي، 

د یمن د کشف او استخباراتو د ادارې رییس

10

د حوثیانو او ایران اړیکه
د یمن بې ثباتي د تهران د افراطیت د صادرولو په 

ستراتیژي کې ځای لري.

معمر االریاني، د یمن د اطالعاتو وزیر

14

د یمن له مشروعیت څخه دفاع
اعلیحضرت شهزاده ډګر جنرال فهد بن 

ترکی بن عبدالعزیز آل سعود د یمن 

د ثبات لپاره د څوملیتي هڅو رهبري کوي.

ډګروال فرهان موساد زي النوماسي، 

د ګډو ځواکونو د رواني عملیاتو د قطعې 

قوماندان، د سعودي عربستان پاچاهي

18

د ځوانانو ارزښت
یمن باید د خپل ځوان نسل له انرژي 

او ابتکار څخه کار واخلي. 

تورن جنرال محمد زاید ابراهیم، 

د متحده ایاالتو لپاره د یمن دفاعي اتاشې

20

د لوړپوړو مشرانو پېژندنه
مرستیال مدیر عبدهللا سلیم علي 

عبدهللا النخی، یمن

22

د سیمې هېوادونه 26

ټوک 10

ځانګړې ګڼه 

د مرکزي قوماندانۍ 

قوماندان

د اړیکو مالومات

رسلیک

مه پاڼه

یونیپت یوه مسلکي نظامي مجله ده، 

چې په منځي ختیځ او د مرکزي آسیا 

سیمه کې د نظامي پرسونلو لپاره د 

بحث د نړیوالې وسیلې په توګه د 

متحده ایاالتو د مرکزي قوماندانۍ 

له لوري په درېیو میاشتو کې یو ځل 

خپرېږي. هغه اندونه او نظرونه، چې 

په دې مجله کې خپریږي، په مستقیم 

ډول د دغې قوماندانۍ او یا د متحده 

ایاالتو د کومې بلې ادارې د پالیسیو او 

لیدلوریو څرګندونه نه کوي. ټاکل شوې 

مقالې د یونیپت د کارکوونکو له لوري 

لیکل شوي او له اړتیا سره سم نورې 

منځپانګې ته پکې اعتبار ورکول کیږي. 

د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ټاکلې، 

چې د دغې مجلې خپرول، د قانون له 

مخې د دفاع وزارت له اړتیاوو سره 

سم، د عامه چارو ترسره کولو لپاره 

اړین ګام دی. 



متحده ایاالتو د مرکزي قوماندانۍ نه په مننې او 

قدرداين رسه چې د یونیپت مجلې یوه ځانګړې موضوع یې 

یمن ته او د یمني وسلوالو ځواکونو د اتالنو کوښښونو ته 

ځانګړې کړې ترڅو د قانون حاکمیت بیاځلې اعاده او د 

حوثیانو تعريض ګواښ د عريب ایتاليف ځواکونو په مرسته دفع 

يش. وسلوال ځواکونه د یمن له خلکو رسه په مېړانه والړ 

دي ترڅو زمونږ ګډه موخه چې د ایران له مالتړه برخمن 

حويث یاغیانو په شا متبول دي، پر ځای يش، چې ناوړه کړنې 

د یمن له پولو او جغرافیا څخه هاخوا تېریږي.

د یمن مرشتابه په دوو هم مهاله جګړو کښې ښکېل دی: یوه جګړه په 

مختلفو جبهو کې د حوثیانو د کودتا په مقابل کې او بله جګړه په ميل او علمي 

توګه د سمتي او قومي خپلولۍ او وفادارۍ په پام کې نه نیولو رسه د دفاعي 

تشکیالتو بیا رغول دي. مونږ غواړو وسلوال ځواکونه له استثنایي رشایطو رسه 

سم او په چټکه توګه بیاځلې ورغوو. دا له هغې وروسته تررسه کیږي چې 

کودتاچیانو، د وسلوالو ځواکونو په ګډون، د هېواد د وړتیاوو کنټرول په خپل 

الس کې واخیست. نظامي تشکیالت له حوثیانو رسه د مقابلې؛ د انقالب او 

جمهوریت د السته راوړنو ساتنې؛ او له تاوتریخوايل، افراطیت، تروریزم او ټولو 

هغو مخربو پالنونو تر کنټرول الندې راوستلو لپاره د یمن د وړتیا ضامن دی 

چې موخه یې د هېواد یووايل، هوویت، حاکمیت، خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا 

ګواښل دي.

مونږ د وسلوالو ځواکونو د بیاځلې رغولو په موخه د خپلو پالنونو پر 

بشپړاوي باندې کار کوو ترڅو د هېواد امنیت تضمین يش، حیثیت یې بیرته 

ځای پرځای يش او د بغاوت او تروریزم مصیبت له مینځه الړ يش او د یمن اردو 

پیاوړې او یو موټی يش. مونږ د ځواکونو تر څومره وايل د هغوی پر څرنګوايل 

باندې ډېر پام کوو، په دې توګه هغوی زمونږ د ګاونډیانو لپاره چې رشیکه پوله 

وررسه لرو، پر یو ګواښ وا نه وړي، او د یمن او د سیمې له ثبات رسه مرسته 

وکړي.

د یمن وسلوال ځواکونه په سیمه کې د امنیت او ثبات د تامین او خوندي 

کولو لپاره د بنسټ ډبرې په شان حیثیت لري، چې د عرب ضد توطیې دفع 

کوي، د ټولنې د بی ثباتۍ، د سیمه اییز ثبات خرابولو، او د بیړۍ چلونې الرو او 

د نړېوالو ګټو ګواښلو هڅې شنډوي.

د دفاع وزیر او لوی درستیز زمونږ د وسلوالو ځواکونو د بیارغولو لپاره یو 

روزنیز پروګرام پرانیست. په دغه پروګرام کې د یمن له فدرايل حکومت رسه 

سم د پوځي بنسټونو او کالجونو جوړول شامل دي. دا پروګرام په موقت ډول 

ټاکل شوې پالزمینه، عدن کې د یو نوي پوځي کالج په جوړولو رسه پیل شو. 

مونږ د ایران له مالتړ برخمن حويث یاغیانو رسه په جګړه اخته یو، خپل فتوحات 

مو پراخوو، د پرمختګ په حال کې یو او په چټکۍ رسه مو په مختلفو ادارو، 

قوماندانیو، فرقو او قطعاتو کې خپل اجرات سم کړي دي. دا په داسې حال کې 

ده چې زمونږ پوځ په هم مهاله توګه هم جنګ کوي او هم روزنې ترالسه کوي.

لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، یمن صعب العبور او پراخه سیمه ده. 

دښمن په داسې یوه سیمه کې چې یوازې یو پوخ رسک 

پکې شته، د پرسنل ضد او د وسایطو ضد په لسګونه زره 

ماینونه ښخ کړي دي. د جګړې د پیل راهیسې، یوه ورځ 

هم په جبهه کښې آرامي نده راغلې. د جګړې هره ورځ 

د دښمن له کمزوري کېدو رسه سم پای ته رسیږي. هېر 

مو باید نيش چې هغوی په منظم ډول د یمن د ځواکونو 

ټولې هغه رسچینې چې جمهوري نظام له تېرو 58 کلونو 

راهیسې په خپلو کمپونو کې ذخیره کړي وو، لوټ او 

تاالن کړې. ډېر شمېر دغه ډیپوګانې په پالزمینه صنعا کې 

وې. رسبېره پردې، حوثیان د هغو لویو قاچاقربانو پر مټ تروریستی ډلو ته مايل، 

پوځي او لوژیستیکي مالتړ برابروي، چې ایران غوندې بدنامو حکومتونو څخه 

یمن ته وسلې او مهامت راننبايس.

د ایران تر مالتړ الندې حويث ګواښ د هرچا لپاره د اندېښنې وړ خربه ده. د 

حويث یاغیانو جرایم د یمن له پولو او جغرافیا څخه هاخوا اووښتي. مونږ باید 

خپلې هڅې همغږې او یو موټی کړو، خو دا هڅې او کوښښونه نباید پر پوځي 

اقداماتو پورې محدود وي. د بریا لپاره د رسنیزو هڅو دوه برابره کول، د خربو 

اترو لپاره منطقي دالیل وړاندې کول او کودتا ته د پای ټکي پر کېښودلو باندې 

مترکز کول او د هېواد واګې بېرته ترالسه کول، اړین ګڼل کیږي. مونږ باید هغه 

دسیسې، آوازې، د ناوړه تورونو او ناسمو الرښوونو کمپینونه له پامه وغورځوو 

چې د دښمن په ګټه متامیږي.

رسنۍ د ایران له مالتړ برخمن حويث یاغیانو د جرمونو او تېریو په افشا 

کولو کې غټ رول لري. خربي راپورونه باید د محدود وړتیاوو او د ملېشو د 

ورانکارې جګړې او پر آزادو رسنیو او د خپلو جرمونو د شواهدو او ثبوتونو 

پر وړاندې د دوی د رهربانو لخوا د سیستامتیکو رشاچوونکو کړنو رسبېره، په 

بېالبېلو جبهو کې پر شخړو، قربانیو او پوځي فتوحاتو باندې مترکز وکړي. مونږ 

باید پوځ او رسنۍ متحد کړو.

سوله د ټولو یمنیانو یوه لویه غوښتنه ده، او دا هغه څه دي چې یمنیان 

یې د پخواين فیلد مارشال، ولسمرش او د وسلوالو ځواکونو اعلی رس قوماندان، 

عبد ربه منصور هادي تر واکمنۍ الندې غواړي. مونږ د سیايس مرشتابه د 

اوامرو تابع یو. مونږ د سولې او د پخوانيو او اوسنيو نړېوالو تړونونو څخه د 

پیروي لپاره هڅه کوو.

په پای کې زه غواړم پر خپل ځواک رسه د یمن د ټولې خاورې د آزادولو پر 

عزم او اراده باندې ټینګار وکړم او د حوثیانو او تروریستی عنارصو پر وړاندې 

بریا ترالسه کړم. مونږ په هره بیه چې وي، د یادو موخو د السته راړلو او د خپلو 

شهیدانو او ټپیانو وینو ته د درناوي پر لور روان یو. مونږ له بریالیتوب پرته بله 

الر نلرو: یا به په ویاړ او درناوي رسه ژوند کوو او یا به د شهادت درجه السته 

راوړو.

 ډګر جرنال محمد عيل املقديش 

د یمن د دفاع وزیر 

د
د لوړپوړو مرشانو پیغام
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تورن جنرال خالد على محمد القملى، رئيس د یمن ساحلي ساتونکی

د سیمې امنیت یو ځواک ته اړتیا لري، داسې ځواکونه 

چې د اوبو د سرتاتژییکو الرو د دفاع جوګه وي

د یمن ساحلي ساتونيک د یمن مکوال رسه نږدې په اوبو کې ګزمې وهي.  اسوشیتد پرس

د یمن د ساحلي 
ساتونکو بیاودانول
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د یمن جمهوریت په یوه بین املليل پېژندل شوې سرتاتیژیکه سیمه کې پروت دی 

چې ساحيل پوله یې د سویل په لوري له سویيل سور سمندرګي څخه پیلیږي او تر 

باب املندب پورې رسیږي، چې د څار یوه مهمه سمندري سیمه ده، او مخکې له 

دې چې ختیځ خواته وغځیږي، دا پوله د عدن خلیج په اوږدو کې او وړاندې د 

عرب سمندرګي او هند سمندر پر لور غځېږي. 

د بېړۍ چلونې مهمې نړیوالې الرې چې د یمن د ساحل په اوږدو کې 

تیریږې، د یمن د سمندري امنیت په معنی ده او د یمن سمندري امنیت د 

دوامداره خوندي او له خنډ پرته سوداګرۍ د بهیر د ډاډمنولو لپاره خورا مهم 

دی. د باب املندب تړل کېدل به بېړۍ اړې کړي تر څو د کیپ اف ګوډ هوپ 

پوزې تر شا اوږد مزل ووهي، چې په دې توګه به قیمتونه ډېر لوړ او د مالونو د 

لېږد وخت کې به ډېروالی رايش. دا کار به نه یوازې د یمن بلکې په ټوله کې د 

نړۍ پر اقتصاد باندې مستقیمې اغېزې ولري.

 له دې کبله، د یمن ساحيل ساتونکي په کال 2002 کې د جمهوري ریاست 

د لومړي فرمان پر بنسټ تاسیس شو او خپلې دندې یې په 2003 کې د یمن د 

2400 کیلومرت ساحيل رسحد په اوږدو کې د یوازنۍ سمندري قانون پيل کوونکې 

ادارې په توګه پیل کړې. د ساحيل ساتونکو دندو کې د یمن د بندرونو او ساحيل 

اوبو امنیت ټینګول او د قاچاق، غیر قانوين مهاجرت، د انسانانو قاچاق او 

سمندري غالوو رسه مبارزه کول دي.

 د یمن ساحيل ساتونکي د تورن جرنال خالد علی محمد لخوا رهربي کیږي. 

هغه هڅه کوي تر څو د یمن د ساحيل ساتونکو هغه ظرفیت چې د جګړې له 

کبله کمزوری شوی وو، د سمندري امنیت د تامین لپاره بیا ژوندی کړي. د ملګرو 

ملتونو د مخدره توکو او جرایمو رسه د مبارزې سازمان له دغه پالن څخه د یمن 

د ساحيل ساتونکو لپاره د مرستې برابرولو او روزلو له الرې مالتړ کوي او هوډ 

لري چې د یمن د ساحيل ساتونکو د بېړیو د ساتنې مهارتونو په ګډون د هغوی 

زیربناوې بیاځلې جوړې او مهارتونه پیاوړي کړي.

 له جګړې څخه مخکې، د یمن ساحيل ساتونکي د نړېوالې ټولنې له پراخو او 

منظمو مرستو څخه برخمن وو، چې متحده ایاالت د پام وړ پیسې، تجهیزات او 

روزنې ورته برابرولې. همدارنګه د تجهیزاتو او روزنو اړونده نورې مرستې د نورو 

هېوادونو لکه بریتانیا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان لخوا هم چمتو کېدې. 

د دغو مرستو موخه د یو پرمختللی او په ميل کچه رامنځته شوي ساحيل ځواک 

جوړول وو تر څو وتوانیږي له عدن خلیج څخه تر باب املندب پورې سمندري 

الرې خوندي وسايت. 

دا پروژه نږدې %70 بشپړه شوې وه او په ځانګړې توګه د عدن خلیج او سور 

سمندرګي کې ډېره اغېزمنه ثابته شوې وه. خو په خواشینۍ رسه، د قانونی حکومت 

پر وړاندې د کودتا او وروسته د خونړۍ جګړې په پایله کې ډېر شمېر زیربناوې 

ویجاړې او یا داسې زیامننې شوې چې د بیا جوړولو وړ نه دي. له دې کبله ټول هغه 

نوښتونه یا پالنونه چې موخه یې د یمن د ساحيل ساتونکو له بیاجوړولو څخه مالتړ 

وي، باید په پام کې ولري چې بشپړې بیاځلې رغونې ته اړتیا شته. 

د یمن ساحل چې باب املندب یې تر څار الندې دی، مهم ګڼل کیږي، او یوه 

حیايت سرتاتیژیکه سیمه ده چې له اطلس سمندر څخه بیا تر منځني ختیځ او آسیا 

پورې سوداګریزې الرې نښلوي. پر دې الر باندې سوداګریزې بېړۍ چلند کوي چې د 

شاميل امریکا، اروپا او آسیا تر مینځ د تیلو او ګازو په ګډون مالونه لېږدوي. د متحده 

ایاالتو د انرژي معلوماتو ادارې اټکل کړی چې په 2016 کې په ورځ کې 4.8 میلیونه 

بیلره اومه تیل او پرتويل محصوالت له دغه تنګي څخه تېر شوي دي. 

دا اسرتاتیژیکه سیمه د سوداګریز بهیر د جاري ساتلو او غیرقانوين فعالیتونو 

د مخنیوي لپاره دوامدار امنیت او څارنې ته اړتیا لري. یو له تر ټولو مهم ګام چې 

باید واخیستل يش د یمن د ساحيل ساتونکو شتون باید، په ځانګړې توګه د بریم 

جزیره او املخا بندر کې، پیاوړی يش. دا، تنګي ته د یمن د ساحيل ساتونکو تر 

ټولو نږدې اډې دي، او رضروري ده تر څو په دې سیمه د یمن د ساحيل ساتونکو 

د څار او مخنیوي وړتیاوو ته پراختیا ورکړل يش. 

د یمن د ساحيل ساتونکو بیاځلې په پښو درول به هغوی ته دا توان ورکړي 

چې د یمن د بندرونو امنیت بیرته په خپل الس کې واخيل. له جګړې مخکې دا 

د ساحيل ساتونکو یوه مهمه دنده وه، او دا یوازنی سازمان و چې دغه دنده ورته 

سپارل شوې وه. د یمن د ساحيل ساتونکو سمون به دوی ته دا وړتیا ورکړي تر 

څو هغه معیارونه خپل کړي چې د نړېوالې بېړۍ چلونې او بندري تاسیساتو 

د امنیتي قانون له مخې الزمي ګڼل کیږي. دا هغه معیارونه دي چې له جګړې 

مخکې په بندرونو کې مراعات کېدل.

 د دې رسبېره، د نړېوالې ټولنې په مرسته د یمن د ساحيل ساتونکو د 

وړتیاوو بیارغول، نه یوازې د یمن بلکې د سيمې د ثبات او سمندري امنیت د 

پیاوړتیا لپاره رضوري دی. د یمن ساحيل ساتونکي په سمندر کې د مشکوکو 

فعاالنو د خوځښتونو په مخنیوی کې، په ځانګړې توګه هغه چې له سومالیا څخه 

تر یمني ساحل پورې راځي، له تروریزم رسه په مبارزه کې مرسته کوي. د املهرا 

او حرضموت ساحيل والیتونه ډېرځله د مخدره توکو او چرسو د قاچاق د الرې 

په توګه استعامليږي چې بیا له هغه ځایه ګاونډيو هېوادونو ته لېږدول کیږي. 

دا په سیمه کې د هرچا لپاره د اندېښنې وړ خربه ده. برسېره پر دې، د ایران 

له لوري په سیمه کې خپلو السپوڅو ډلو ته د بالستیک راکټونو د پرزه جاتو د 

لېږد په ګډون، په اغېزمن ډول د وسلو د قاچاق د مخنیوی په موخه، د عرب 

په سمندرګي، د عدن په خلیج او په سویيل سور سمندرګي کې د یمن د ساحيل 

ساتونکو د بېړیو د ګزمو پیاوړي شتون او څارنې ته اړتیا شته.

 په پای کې ویلی شو، چې د یمن ساحيل ساتونکي، د مشرتکو سمندري 

ځواکونو د یو ځانګړي غړي په توګه، په نړېوال سمندري ایتالفونو کې یو مهم 

رشیک دی، او د متحده ایاالتو د بحري قواو له 5مې لوا رسه او د متحده ایاالتو 

د سمندري قواو له 5مې لوا رسه، چې د بحرین په منامه کې ځای پر ځای ده، 

مرسته کوي. د وروستیو همکاریو د راڅرګندولو په موخه باید وویل يش چې د 

عدن په خلیج کې په لویه کچه د وسلو له نیولو وروسته، د یمن ساحيل ساتونکو 

د 2018 په اګست کې د قاچاقربانو په نیولو او د عدن محاکمې ته په راکشولو 

کې د متحده ایاالتو د ويجاړوونکې جنګي بېړۍ، جیسن دونهم، رسه په بریايل 

ډول ګډ کار وکړ.

مونږ قوي باور لرو چې په سمندري سیمه کې د سمندري امنیت د راوستو 

لپاره او د غیر قانوين او شخړه اییزو فعالیتونو د مخنیوی په موخه، نړېواله ټولنه 

په سیمه کې جوګه او ژمنو رشیکانو ته اړتیا لري. د یمن ساحيل ساتونکي د جوګه 

او ژمن رشیک جوړېدو په هیله، د نړېوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري.  
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قبیله په ټوله کې د عرب ټولنې او په ځانګړې توګه د یمني ټولنې اساس او د بنسټ 

ډبره جوړوي. قبایل نور په خپله اصيل بڼه، لکه د لرغونو زمانو غوندې، ژوند نه 

کوي. د قبایيل مرشانو ژوند د عريب او نړیوال فکري او سیايس خوځښتونو تر اغېز 

الندې ښه شوی دی چې د ننني ملتي دولت په مفهوم هسکې ته رسیدلی. 

د بېالبېلو قبایلو غړو تر منځ د اړیکو د تنظیم لپاره معارص مفاهیم او قوانین 

د یو جغرافیايي چوکاټ او سیايس ادارې دننه رامینځته شوي چې موږ ورته دولت 

وایو. په ننني یمن کې د ميل وحدت، ټولنیزو اړیکو، او په پای کې د امنیت او 

یووايل د ساتلو لپاره قبیلې مثبت رول لوبوالی او د لوبولو په حال کې دی.

له دې امله اکرثه څیړونکو د قبیلې په هکله خپل مفاهیم لیکلی دي چې د 

یمن د راتلوکې په تشکیل کې د هغې پر رول رڼا اچوي. د قبیلې د تعریف او 

معنی لپاره ډیرې او مختلفې یادونې شوي دي، چې د مدين دولت له مفکورې 

رسه یو ځای شوي ترڅو د وخت د روح رسه سم ټولنه تشکیل کړي.

لکه څرنګه چې قبایيل ټولنې عرصي کیږي او د خپل ژوند او تعلیم معیارونه 

ښه کوي، دوی به په یمن کې د معارصې او دموکراتیکې ټولنې په جوړولو کې 

رول ولوبوي. دا عرصي کول قبایل مشارکت خواته بیایي او له مدين سیستم رسه 

یې یوځای کوي. دا یوازې د قبایيل ټولنو د تعلیم او وړتیا له الرې او د قبایيل 

سیمو په پرمختګ کې د برخې اخیستلو له الرې امکان لري. رسبیره پردې د 

قبایيل ځوانانو ترمنځ د بیکارۍ پدیدې ته باید توجه ويش او د اردو په کمپونو 

د قبایلو متحد کول
تورن جنرال محمد زاید ابراهیم، د متحده ایاالتو لپاره د یمن دفاعي اتاشې

لکه څنګه چې هیوادونه د موډرن کېدو په حال کې دي، قبایلو ته تر وفادارۍ باید دولت ته وفاداره پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړل شي



9

کې د جلب او جذب پر ځای باید فارغینو ته دندې پیدا يش. 

دا رضوري او ميل وجیبې دي، خو اردو باید د قبایيل خلکو 

د استخدام یوازینۍ اداره نه وي. مونږ هیله لرو چې دغه 

وضعیت ختم يش او یمن بیرته هغه امنیت او ثبات ته 

وګرځي چې یو وخت یې درلودل. 

د قبایيل ټولنو د تعلیم د تقویې او د اداري وړتیاوو د 

پراختیا لپاره، مونږ باید دوی وهڅوو چې د مدين ټولنو له 

سازمانونو رسه ښکیل يش، چې له دې الرې دوی نه یوازې دندې 

پیدا کوي بلکې خپلې تجربې کلیوالو سیمو ته رسوي.

ځیني قبایيل مرشان ال هم په دې اند دي چې مدين دولت یوه خارجي پروژه 

ده چې له غرب څخه رسچینه اخيل او موخه یې دا ده چې قبایيل جوړښت په 

سیايس او ټولنیزه توګه له منځه یويس. دا یو ناسم پوهاوی دی. قبیله چې د یو 

ټولنیز سیستم په توګه د سولې او ګډ ژوند غوښتنه کوي، نو هرومرو د هر مدين 

دولت په ګټه ده. که هغه هر دولت وي، دا د یو مدين دولت دنده ده چې د 

خلکو ژوند منظم کړي، د هغوی د ژوند کولو کیفیت ته پراختیا ورکړي او د دوی 

لپاره او د دوی د ماشومانو لپاره سوله او امنیت راويل.

ځینې شاید استدالل وکړي چې قبیلې ته وفاداري او له دولت رسه وفاداري 

له یو بل رسه جوړ نه راځي. مونږ دغه نظر ردوو. قبیلې ته د وفادارۍ مفکوره 

د معارص دولت له اساساتو او اصولو رسه سمون لري، ځکه لویه او سرته وفاداري 

تر ټولو لویې قبیلې ته، چې له ملت یا اولس څخه عبارت ده او ټول قومونه پکې 

رانغاړل کیږي، ښودل کیږي. 

له بلې خوا قومي تعصب او ړنده وفاداري د ميل هویت له مفهوم، د اسالم 

له اصولو او هر هغه څه رسه چې مدنیت پورې تړاو لري په ټکر کې واقع کیږي. 

له دې کبله مونږ یعنې د مدين دولت وکیالن چې قوانین پکې له هرچا رسه 

مساوي چلند کوي، په ګډون د ټولو قومونو غړي او هغه څوک چې په هیڅ قوم 

پورې تړاو نلري باید قومي تعصب چې د ميل هویت په قیمت متامیږي، رد کړو.

د انسان پېژندونکو لپاره د دوی د پوهې یو اسايس اصل د ټولنې د کلتوری 

جوړښت قانوين کول دي او دا چې هیڅ څوک حق نلري چې د نورو خلکو د 

ژوند د څرنګوايل او د خپلو سمو یا ناسمو لیدلوریو پر بنسټ د ژوند کولو پرېکړه 

وکړي. سم او غلط له یو بل رسه تړاو لري. هغه څه چې په یوه ټولنه کې سم بلل 

کیږي کیدای يش په بله کې غلط وبلل يش. همدا ډول هغه څه چې نن نه منل 

کیږي کیدای يش سبا ومنل يش، ځکه چې ارزښتونه له وخت او ځای رسه ځان 

تنظیموي. 

له دې کبله، ټولنه باید د دې پر ځای چې خپلې نظریې چې څه سم دي تحمیل 

کړي او د نورو عقاید له منځه یويس، باید د نورو ارزښتونو، مفکورو او غوښتنو ته 

درناوی وکړي. موږ باید دوی رسه د الرې په نیامیي کې وګورو، په داسې یو ځای کې 

چې زموږ نظرونه رسه همغږي کیږي. دا د مدين دولت له اصولو څخه دی چې مونږ 

هغه څوک منو چې مونږ رسه موافق نظر نلري او د هغه د نظر درناوی کوو. 

د قبایلو مسله او په دودیزو ټولنو کې د هغوی رول یوه مهمه موضوع ده 

چې د ډیرو انسان پیژندونکو پام یې ځان ته اړولی. په حقیقت کې یو له لومړين 

عرب ټولنیز ساینس پوهانو څخه چې د عصبیه له پدیدې څخه اغېزمن وو، چې 

د ابن خلدون په کتاب، مقدمه، کې په عرب نړۍ کې د قبیلوي 

روحیې په مانا راغلی. هغه د قبیلوي روحیې پر اهمیت او د 

هغه رول د صحرایي ټولنې په جوړښت باندې ټینګار درلود، 

چې له مخې یې دولت پر دوه اسايس ستنو باندې والړ و: 

قبیلوي روحیه او شمتني

په هر حال، دلته قبیلوي روحیه د دولت د مرش په ګټه 

د یوې قبیلې یا طایفې پلوي ته اشاره کوي، پدې معنی چې دا 

مفهوم زموږ د وخت د تابعیت رسه موازي دی. دا قبیلوي روحیه 

باید په ميل روحیه بدله يش. د ميل روحیې نه زمونږ موخه د اړیکې یو 

مدين او سوله ایز احساس دی، د ميل تعصب پر خالف چې افراطي هیواد پالنه 

هم ورته ویل کیږي.

قبیلوي روحیه په ټولنیز ژوند کې بل رول لوبوي. مونږ وینو چې د قبیلوي 

روحیې مفهوم د اخالقي محدودیت پرځای د ټولنیز محدودیت رسه تړلی دی. 

ځکه چې انسان په طبیعي توګه نیمګړی دی. هغه ممکن بهرين ځواک ته اړتیا 

ولري چې د هغه چلند محدود کړي او هغه ته توان ورکړي چې له نورو رسه په 

سوله کې ژوند وکړي. د یو دودیز لیدلوری څخه قبیلوي روحیه ممکن اړینه وي 

ترڅو د یوې قبیلوي ټولنې غړي د نورو قبیلو پر وړاندې رسه یوځای کړي.

رسه له دې چې ځیني کسان د قبیلوي روحیې څخه مثبت برداشت لري، خو 

اسالم هغه ته له یوې بلې زاویې څخه ګوري. ځکه چې اسالم د سولې او د مینې 

دین دی. د قبیلوي روحیې د بیا یوځای کیدلو لپاره وعظ کوي ترڅو شخړو، بې 

اتفاقیو او پاتې راتلنو کې کموالی راويل.

لکه څنګه چې مو وویل، قبیله د ښه وايل یا بدوايل پر لور د بدلون پروسه 

ازمویلې ده. د قبیلې مفهوم له هغه څه نه توپیر لري چې پخوا و. دا زمونږ لپاره 

ګرانه وي چې قبیله بیرته هغه حالت ته وګرځوو چې په پخوانیو زمانو کې وو، 

ځکه چې وخت او ځای بدل شوي دي. مفاهیم بدل شوي دي، او په ټولنو کې 

قبیلوي دندې هم بدلې شوي، تر هغه ځایه پورې چې د قبیلې یوازې سمبولیک 

او ټولینز ارزښت پاتې دی. د وخت په تیریدو رسه لکه څنګه چې ټولنې د 

اقتصادي او فکري له پلوه ترقي کوي، قبیلوي دندې به نور هم تکامل پیدا کړي. 

کله چې خلک احساس کوي چې دوی په ټولنیز ډول نااړونده شوي دي او 

دغه نااړوندوالی د عادي ژوند د پرمخ بیولو پر وړاندې یو خنډ دی. قبیله د یو 

ټولنیز سیستم په توګه منحل کیږي. د قبیلوي اړیکو ختمول له بهر څخه یا د 

حکومت د فرمان له الرې تحمیل کیدلی نيش، دا باید پخپله د قبیلوي غړو لخوا د 

قناعت له الرې تررسه يش.

پر ځان، کورنۍ یا قبیلې باندې ویاړل غلط، غیر قانوين یا ممنوع نه دی. 

عیب یا خطر هغه وخت رامینځته کیږي چې سړی قبیلوي ګټه ته پر ميل ګټې 

لومړیتوب ورکړي. دا په یمن، عراق او یو شمیر نورو عريب هیوادونو کې پیښیږي، 

چیرته چې له بده مرغه ټولنه د فرقه یې هویت پر بنسټ ویشل کیږي یا چیرې 

چې قبیلوي کړنې او چلند نور تر پښو الندې کوي. 

په پای کې مونږ د قبیلې له هر اړخ رسه مخالف نه یو. مونږ د هغه قبیلوي 

مفاهیمو څخه مالتړ کوو چې د مدين دولت له اصولو څخه حامیت کوي او د ټولو 

اتباعو حقوقو ته احرتام لري پرته له مذهبي، فکري، ټولنیز یا نژادي توپیر څخه.  

د قبایلو متحد کول

تورن جنرال محمد 
زاید ابراهیم
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تروریزم رسه جګړه د دود خالف جګړه ده چې دښمن 

پکې د ملکیانو په مینځ کښې له مورچلو کار اخيل او د پوځیانو 

غوندې مشخص یونیفورم، پوځي وسایط او تجهیزات نلري. په 

داسې رشایطو کې استخبارايت هڅې له تروریزم رسه په جګړه 

کې یو غوڅ عامل دی.

پخواين پوځي طريقې له تروریزم په جګړه کښې بسنه نه کوي. که نن هر دولت لکه یمن د 

تروریزم له مصیبت څخه ځوریږي او غواړي له خپل امنیت څخه دفاع وکړي، نو د پوځي عملیاتو 

تر څنګ باید پر استخبارايت هڅو هم تکیه وکړي. دلیل دا دی چې د تروریستي شبکود حجرو د 

ویجاوړولو لپاره د مالوماتو تر راغونډولو پرته بله داسې کومه پیاوړې وسله نشته.

له تروریزم رسه په مبارزه کې د یادو حجرو/شبکو د بریدونو د مخنیوی لپاره د حکومتونو 

تکتیکونه رسه توپیر لري. د مثال په توګه یمن کله نا کله له یو بل رسه ناتړيل هغه واړه ګروپونه 

څاري، چې په خپل منځ کې یوازې د یوې کوچنۍ اړیکې د لرلو پر مټ په یو کمزوري سازمان کې 

شتون ولري. همدارنګه یو شمېر هغه کسان هم څاري چې د خپل هویت په پټولو کې مهارت لري او 

یوازې د تروریستي عملیاتو او بریدونو له تررسه کولو ډېر وخت وروسته خپل هویت رابرسېره کوي.

له تروریزم رسه د مبارزې ځیني کارپوهان باور لري چې له تروریزم رسه د مبارزې او په کور 

دننه او بهر کې د هغوی د پراختیا او وړتیاوو د مخنیوي لپاره، د تروریزم پر وړاندې د روانې جګړې 

په ورځنیو عملیاتو کې د اردو قطعاتو او نورو لویو ځواکونو )سمندري، هوایي، پیاده او پوځي 

ځواکونه( چمتو کول ښایي یوه بریالۍ او عميل اسرتاتیژي نه وي.

د مرتکبینو د مالوماتو، له ډلو ټپلو رسه د تړاو او پخوانیو فعالیتونو د یو ډیټابیس/توکبنسټ د 

جوړولو او اپډیټ کولو پر مټ د استخبارايت معلوماتو راغونډول به د امنیتي قواو لپاره د هغو کسانو 

پېژندل آسانه کړي چې د تروریستي عملیاتو په طرح کولو او عملی کولو کې ښکېل وي. د هغو 

جرمي ثبوتونو د راټولولو او له بریده وروسته او بې پایلو بریدونو څخه د ګوتو پاتې شوو نښو د 

پرتله کولو پر مهال چارواکي کولی يش پر داسې یو توکبنسټ باندې باور ولري.

همدارنګه ویالی شو چې د استخباراتو اسايس دندې د عملیاتو نه مخکې خربداری، د تروریستانو 

او د هغوی د مرسته کوونکو کشفول او نیول، او د اصيل او مسووله فعال یا ادارې او همدارنګه مايل 

متویلونکو او د جرم اړونده ملګرو پېژندل دي.

هیڅ اردو که هر څومره ځواکمن هم وي، نه يش کوالی چې په یوازې رس تروریزم مات کړي. 

مثالْ، یو هېواد لکه متحده ایاالت چې د جګړې په معمويل ډګرونو کښې هر جنګ ګټالی يش. خو 

له تروریزم رسه جګړه بشپړ توپیر لري او له ټولو امنیتي قواو مخصوصا د استخباراتو له مالتړه پرته 

تروریزم ماتېدی نه يش. په داسې یوه جګړه کې تر ټولو مهمه ننګونه د یو داسې نامالوم دښمن پر 

تورن جنرال احمد محسن سالم الیافیي 
د یمن د کشف او استخباراتو د ادارې رییس

له تروریزم سره په جګړه 
کې د استخباراتو دنده
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سهام
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وړاندې د جنګ کولو اړتیا ده، چې ډېرځله یې بڼه له ملکي وګړو رسه پرتله کول 

ستونزمن وي او باید پر داسې ډګر کې یې پر وړاندې وجنګېږئ چې مشخص 

رسحد ونلري.

د دقیقو او مناسبو معلوماتو راغونډول او تجزیه کول کوالی يش چې د 

بریدونو مخنیوی وکړي او د تروریزم ضد هغه فعالیتونه پرته له کومې ګډوډۍ له 

خنډ رسه مخ کړي چې د خلکو د وېري یا د ټولنې د فلج کېدو سبب ګرځي.

تروریستان له خپل شاوخوا چاپېریال رسه ځان برابروي او له هغو طریقو 

څخه کار اخيل چې د حکومت د امنیتي قواو د قوت او جنګي طریقو رسه برابر 

وي. ځينې وخت هغوی په ازاد ډول فعالیت کوي او ښارونه نیيس لکه څنګه چې 

داعش په عراق او نورو ځایونو، لکه آسیا او افریقا کې تررسه کړ. ځينې وخت 

هغوی په منظم جنګ الس پورې کوي او کله چې په دې کار ونه توانیږي، د 

خپلې خوښې وړ چریکي جګړې طریقې ته بېرته ورګرځي، او د برید او شاتګ 

او وروسته پټېدلو اسرتاتیژي غوره کوي. په دې ډول، هغوی غواړي د حکومت د 

امنیتي قواو رسچینې او روحیه کمزوري کړي.

د هر حکومت امنیتي ځواکونو ته، چې له تروریزم رسه په جګړه کې ښکېل 

وي، په کار ده چې د استخباراتو داسې پیاوړې ادارې جوړې کړي چې هم انساين 

او هم تخنیکي عنارصو څخه په کښې کار اخیستل کیږي، ځکه د دندې د رسته 

رسولو لپاره هیڅ یو له یادو عنارصو څخه په یوازې ځان بسنه نه کوي. اسباب له 

انسانانو پرته کار نه کوي، او د معلوماتو په راټولولو او تحلیل کې باید پر اسبابو 

او سافټویر تکیه ويش.

تروریستان اکرثه د خپلو خربو لپاره له عرصي وسایلو څخه کار نه اخيل، په 

دې توګه هڅه کوي د غوږ نیولو مخنیوي وکړي او ورپسې د موندل کېدو نه ځان 

وسايت. دوی د چارواکو له سرتګو څخه لېرې د خلکو په مینځ کې پټيږي، او کوم 

ځانګړي مرکزونه او یا بارکونه او پوځي اډې نه لري. دوی زمونز په مینځ کې ژوند 

کوي، او په عام محرض کې هغه ملکي فعالیتونه رسته رسوي چې مونږ یې کوو.

له دې ټولو رسبېره امینتي ځواکونه تروریستانو ته د الرسيس لپاره خلکو ته 

اړتیا لري، تر څو هغوی په ګوته کړي، د هغوی د پټو فعالیتونو په هکله یې خرب 

ترالسه کړي او د هغوی د پټنځایونو، اعاملو، پالنونو او اړېکو په اړه معلومات 

راټول کړي. دا د استخباراتو یوه برخه ګڼل 

کیږي. استخبارايت عملیات باید د پوځي عملیاتو 

څخه مخکې تررسه يش، ځکه دا به د امنیتي 

ځواکونو لپاره ټول هغه معلومات برابر کړي 

چې د تروریستي کړیو د محو کولو لپاره ورته 

اړتیا لري. بر سېره پر دې، امنیتي ځواکونو لپاره 

د هغو شواهدو پر اساس چې استخبارات یې 

سمبالوي، د قانوين او مرشوع پوښښ رامنځته 

کول هغوی ته د هغه قانوين تاییدۍ ترالسه 

کول فرصت هم برابروي چې د ډیموکراتیکو 

حکومتونو د قوانینو لخوا اړین ګڼل کیږي.

باید وویل چې خلک د یمن د کشف او 

استخباراتو له ادارې غوښتنه لري چې خپله 

دنده هر وخت، هر ځای او هر ډول حالت کې 

رسته ورسوي )هغه که سوله او یا جنګ وي(. د 

جګړې پر مهال یې کار زیاتیږي، ځکه د پوځي ځواکونو د خوځښتونو د خوندي 

کولو، دوی ته د ډاډمنې خوندي دریڅې برابروول او د دښمن د هر ډول توطیې 

په مقابل کې ورنه د دفاع کولو دنده پر غاړه لري. دا اداره، د معلومايت درز پر 

وړاندې او د مالوماتو د محرمیت ساتنې پر وړاندې د پوځي ځواکونو لپاره تر 

ټولو خوندي اداره ګڼل کیږي.

یاده اداره، د هغو الرو ټاکلو لپاره چې ځواکونه پرې الړ يش، د سړکونو او 

هغو سیمو په اړه چې پوځي قطارونه پرې تېریږي د کشف تررسه کولو پر مټ 

پر الرو باندې د تګ او راتګ د اسانولو لپاره د کشف څانګه تر ټولو غوره الرښود 

ګڼي. همدارنګه د دښمن په سیمو کې د رسچینو په ګامرلو رسه د دښمن موخې 

او ارادې کشفوي، د دښمن د مرکزي قوماندې ځای او اکاماليت الرې معلوموي، 

او د دښمن په هکله هغه معلومات بربنډوي، چې پر مټ یې د ملګرو ځواکونو 

دنده تررسه کېدی يش.

د یمن د کشف او استخباراتو اداره د اردو د بیاځلې تشکیاليت جوړښت له 

پرېکړې وروسته تاسیس شوه، او کله چې په 2012 کې فیلډ مارشال عبد ربه 

منصور هادي د وسلوالو ځواکونو د سرت قوماندان او د هیواد د ولسمرش په توګه 

واګې ترالسه کړې، د یادې ادارې تاسیسول یې تایید کړ. دوه کاله وروسته په 

پالزمینه صنعا کې نوموړې اداره له درې استخبارايت فرقو او دوه ځانګړو ریاستونو 

)سمندري او هوایي( څخه تشکیل شوه.

په 2015 کې د ایران له مالتړ برخمن حوثیانو د بغاوت په ترڅ کې، چې 

پخوانی ولسمرش عيل عبدلله صالح وررسه مل وو، پوځي او ملکي ادارې ویجاړې 

شوې، صنعا او د جمهوریت څو نور والیتونه د دغو یاغي عنارصو تر یرغل الندې 

راغلل. په پایله کې د دولتي سازمانونو او ادارو مرکزي قرارګاوې له صنعا څخه د 

باندې وویستل شوې چې یو له هغو څخه د کشف او استخباراتو اداره هم وه. 

او په عريب ایتالف کې له ګډون رسه سم یې خپل کار بیرته پیل کړ ترڅو حوثیانو 

ته ماتې ورکړي او په همدې توګه یې له حوثیانو څخه د یمن د 80% خاورې 

په بیرته نیولو کې مرسته وکړه. د یادې ادارې مرکز په موقتي پالزمینه عدن کې 

تاسیس شوه چې یوه څانګه یې په معاریب والیت کې ځای پر ځای ده.

نوموړي اداره په عدن کې هغه دندې او فعالیتونه چې ورته سپارل شوي 

کونو باندې سمبال وي، د موکاال بندر امنیت ټینګوي. ای اف یپ/ګيت عکسونه زرهداره وسایط چې د یمن حکومت پلوه ځوا
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دي، په مسلکي، اغیزناکه او نه ستړې کیدونکې توګه او په داسې ډول یې 

تررسه کوي چې په دې مرحله کې د ستونزې د مقابلې لپاره الزمي ګڼل کیږي 

او د هغو استثنایي حاالتو له کبله چې هیواد وررسه مخ دی، د محدودو 

وړتیاوو رسبېره، خپلې دندې تررسه کوي. په دې کار کې نوموړي اداره له یو 

لوی شمېر وړ او تکړه کارکوونکو څخه برخمنه ده. کار د ادارې له اړونده 

فرقو او څانګو رسه د مخابرې او د معلوماتو د تبادلې له الرې د هېواد په 

ټولو والیتونو کې تررسه کیږي.

نوموړي اداره د جنګ په وخت کې هم فعاله پاتې شوي ده او خپلې 

دندې یې په بشپړ ډول رسته رسويل دي، چې د مرشتابه، افرسانو او د یادې 

ادارې د فرقو د ټولو کارکوونکو لخوا یې استازیتوب شوی دی. د معلوماتو 

په سمبالولو او د دښمن د مورچلو او مقاصدو په تشخیصولو او د ایتاليف 

ځواکونو رسه د نوموړو معلوماتو په رشیکولو کې له هیڅ ډول هڅې یې ډډه 

نه ده کړي. مونږ په ټول یمن کې د افرسانو او د څانګو له اړونده کارکوونکو 

څخه دوامداره راپورونه او معلومات ترالسه کړي دي. همدارنګه مونږ 

رسچینې مونديل او په باثباته عدن ښار کې مو له مسئولو چارواکو، د دفاع 

وزارت له مرشتابه او په پالزمېنه کې له نورو امنیتي تشکیالتو رسه رشیک 

کړیدي مونږ همدا راز د ایتالف له ځواکونو رسه دوامداره اړيکې لرو او هغه 

معلومات تبادله کوو چې کوالی يش له عدن او نورو آزادو شوو سیمو څخه د 

امینتي ګډوډۍ، د دښمن له بریدونو او د تروریزم پر وړاندې ساتنه وکړي.

زمونږ د نه ستړې کېدونکي استخبارايت کار رسبېره، چې مونږ یې د هغو 

قربانیو پر وړاندې کم ګڼو چې زمونږ خلکو ګاليل دي، مونږ د هېواد د امنیت 

په بیا ټینګولو او د یو ځواکمن اردو په بیاجوړولو او بیارغولو باندې کار کوو. 

د دښمن او د شیطان او تروریزم د دسیسو په شنډولو رسه مونږ تل او کامال 

چمتو یو چې له نورو امنیتي ادارو رسه په همکارۍ د خپل هیواد لپاره هر 

هغه څه تررسه کړو چې په وس او توان یې لرو.

د کشف او استخباراتو اداره د امینتي پالنونو په جوړولو، د څېړنو او 

پلټنو په تررسه کولو او د داعش او القاعدې رسه په جنګ کې برخه اخیستې، 

چې فعالیتونو یې په 2016 کې د آزادولو له وخت نه وروسته زیاتوالی 

موندلی دی. مونږ په اغېزمنه توګه د دوه تروریستي سازمانونو د ډېرو 

جنګیالیو په له منځه وړلو او له هېواده بهر ویستو کې مرسته وکړه.

د یادې ادارې مرشتابه په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د پوځي 

استخباراتو د رییسانو په پرانستونکي کنفرانس کې ګډون وکړ چې د متحده 

ایاالتو د مرکزي قوماندې له خوا د فلوریدا ایالت په ټامپا کې ترتیب شوی وو. 

نوموړی کنفرانس د منځنی ختیځ او د متحده ایاالتو د ګڼ شمیر استخبارايت 

مرشانو او رییسانو تر منځ په ټولېدلو او د غونډو په جوړولو کې د پام وړ او 

مثبته اغېزه درلوده. 

یاد کنفرانس د نظرونو د تبادلې او د ټولو ګډونکوونکو هېوادونو د 

استخبارايت مرشانو تر مینځ د اړیکو پیاوړي کولو لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر 

کړ. یاد کنفرانس هر هېواد ته د استخبارايت هڅو د همغږي کولو او د هغوی 

له تجربو نه د زده کولو لپاره د سفر لګښتونه سپام کړل، په تېره بیا یمن چې 

اوس هم له جګړې، ورانۍ، او په پایله کې د رسچنیو د نشتوايل له اغېزو څخه 

ځوريږي.

همدارنګه د متحده ایاالتو د یو شمیر استخبارايت ادارو له رییسانو رسه 

په یمن کې د حاالتو او د هغو رشایطو د پایلو اړونده مالوماتو رشیکولو په 

موخه ځینې غونډې وشوې، چې المل یې د ایران له مالتړ برخمن یاغیان دي. 

زمونږ لپاره د پالنونو پر جوړولو باندې بحث وشو چې د بغاوت د ختمولو، د 

قانون د بیا نافذولو او د هغې مرستې د بیا پیلولو لپاره همکاري وکړو چې د 

جګړې نه مخکې د یمن اردو ته ورکول کېدل. دا همکارۍ زمونږ له امریکایي 

ملګرو رسه د نورو دوامداره غونډو په ترڅ کې د پایلو د رامنځته کولو په 

موخه دوام لري.

د کشف او استخباراتو د ادارې مرشتابه هر هغه څه بیا منظم او همغږي 

کوي، چې د اوسنیو او راتلونکو پړاوونو د اړتیا پوره کولو لپاره د دې ادارې 

له جوړښت رسه بدلون ندی کړی. همدارنګه، د بیاځلې تشکیاليت یا جوړښتي 

سمون موخه د هېواد هغو ستونزو ته رسيدنه ده، چې د ویجاړوونکې هغې 

جګړې په لړ کې رامنځته کیږي چې ایران یې په سیمه کې د خپلو السپوڅو، 

یانې حويث تحریک له الرې تررسه کوي.  

ییسانو په کنفرانس کې یې ګډون کړی.  د متحده ایاالتو مرکزي قومانده کې چې په 2019 کې د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې لخوا د منځین ختیځ د پوځي استخباراتو د ر دفاعي چاروا
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د یونیپت انځور



15

هرې ورځې په تیریدو رسه د ایران رژیم د خپل 

ویجاړونکي رول او د نړۍ او سیمې پر امنیت باندې یې 

اغېزه رابرسېره کوي. د ایران رژیم د دغه رول له وجې 

د تروریستي سازمانونو په قطار کې راووست، چې نه 

یوازې خپلو خلکو بلکې په ټوله کې د نړۍ امنیت ته زیان 

رسوي.

د تهران خپله وېروونکې څېره تر بل هر وخته هغه 

مهال رابرسېره کړه چې کله یې د ګوتو نښې یې په 

څرګنده توګه د عرب خلیج هېوادونو، عامن او سعودي 

عربستان د تېلو په ټانګرونو او د تېلو پر کارخانو بریدونو 

او همدارنګه په نړیوال فضایي حریم کې د امریکا متحده 

ایاالتو بې پیلوټه الوتکې پر راپرزولو رسه پر تروریستي 

بریدونو کې ککړې وموندل شوې.

د ایران د دې کړنو پر وړاندې، چې د نړۍ سرتاتیژیکو 

ګټو ته یې ډېرېدونکی زیان ورساوه، نړیوال عکس 

العملونه او غربګونونه که څه هم ناوخته راغلل، خو 

نړیواله ټولنه یې د ایران له رژیم رسه د یو نورمال دولت 

په څېر د معاملو تررسه کولو له خطرونو خربه کړه. خو 

بیا هم، دا ډول پوهاوی له هغو اصيل واقعیتونو رسه تړاو 

نلري، چې ایرانی رژیم دې سیمې او نړۍ ته د ګډوډیو او 

بحرانونو لېږدولو څخه ایساورولو ته اړ کړي.

زما په هیواد یمن کې د یمنیانو په چارو کې د ایراين 

رژیم د مداخلې ناوړه اغېزې له مخکې نه رشوع شوي 

دي. خو د وخت په تیریدو رسه د تهران د پوځي ځواک 

له جوړېدو رسه، نوموړې مداخلې نورې هم وېروونکې 

شوې او هیڅکله یې نړۍ ته د مالیانو د وړتیاوو په هکله 

له دې خربې د باټی وهلو څخه ډډه ونکړه، چې دوي 

کوالی يش هر وخت له هغې نه د وسلې په توګه په هغو 

نیابتي جګړو کې کار واخيل چې کولی يش هرې سیمې ته 

په داخلېدو رسه سیمه له ویجاړۍ رسه مخ کوي. 

د 2014 په سپتمرب کې د حوثیانو له کودتا نه وروسته 

چې د یمني دولت ستنې یې کمزوري کړې، د ایران 

چارواکو په ډاګه وویل چې صنعا څلورمه پالزمینه ده چې 

د دوی الس ته ورځي. د ویناو او څرګندونو یو سیل، چې 

د حوثیانو د ضمني رضایت تر څنګ، د تهران رژیم رسه د 

حوثیانو تړاو بیاځلې تایید کړ، چې په سیستامتیکه توګه د 

یمني ټولنې د ارزښتونو د ملنځه وړلو هڅه کوي.

د ایران د قضایه قوې رییس، ابراهیم رايض وویل چې 

د ایران د انقالب سرتاتیژیک پراخوالی له یمن څخه تر 

افریقا پورې دی. 

د سیاست په ژبه دا اشاره څه په اثبات رسوي. ایا 

په دې معنی نه ده چې حوثیان د تهران د مالیانو د الس 

وسله ګرځېديل. هر کله چې د ایران انقاليب ګارد وغواړي، 

دغه وسله کوالی يش په سور سمندرګي او باب املندب کې 

د نړۍ سوداګریزې او د تیلو ګټې او اکامالت له ګډوډۍ 

رسه مخ کوي. 

د

د حوثیانو او ایران 

د یمن بې ثبايت د تهران د افراطیت د 

صادرولو په سرتاتیژي کې ځای لري

اړیکه
معمر االریاني، د یمن د اطالعاتو وزیر
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له بیځایه شوو 
خلکو رسه مرسته 

په یمن کې جګړې له 1 میلیون څخه ډیر یمنیان اړ کړل چې په 2019 کې د ملګرو 

ملتونو د مهاجرت له نړیوال سازمان څخه طبي درملنه وغواړي.

د هغو روغتیایي خدمتونو په ډله کې چې ملګرو ملتونو وړاندې شوي، 19،000 

کسانو رواين سالمشورې ترالسه کړې، 113،000 کسانو د بیا زیږون درملنه ترالسه کړه 

او له 71،000 څخه ډیرو خلکو د روغتیا په پوهاوي فعالیتونو کې ګډون وکړ.

د حوثیانو د بغاوت له کبله د یمن برشي بحران تر ټولو بد ګڼل کیږي. اتیا 

سلنه خلک چې 24 میلیونه کیږي حتام یو ډول مرستې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو 

وویل چې د یمن عامه سکتور خپل کړکېچن حالت ته رسېدلی، چې په هیواد کې یې 

نیامیي روغتونونه، کلینیکونه او نور روغتیایي مرکزونه له تړل کېدو رسه مخ کړي.

اکرثه ښاریان اړ دي تر څو د خلکو له بیروباره ډک روغتیایي مرکزونو کې د 

اسايس خدمتونو ترالسه کولو لپاره لیرې واټن مزل وکړي. د مثال په توګه د امیندواره 

میندو بسرتېدو غوښتنه د ځایي روغتونونو لخوا نه منل کیږي ځکه چې نور د 

ماشومانو د زېږون وړتیا نلري.

یوه یمني ښځه چې د لهج په والیت کې ژوند کوي، چیرته چې د حوثیانو 

بریدونو خدماتو ته الرسسی پرې کړي دی، شکایت وکړ چې ښځې مجبوره وي د 

زېږون په حالت کې په سلګونو کیلومرته واټن وهلو رسه ځان د عدن خوندي ښار ته 

ورسوي. دا تر هغه وخته پورې دوام درلود چې د مهاجرت نړېوال سازمان د نوموړې 

ښځې ښار ته نږدې یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ.

لهج یوازی نه ده. د مهاجرت نړیوال سازمان په ټول هیواد کې له 86 مرکزونو 

رسه مرسته کوي ترڅو یمنیان وړیا روغتیایي خدماتو ته الرسسی ولري چې هر 

میاشت د 120،000 نه ډېرې سالمشورې تررسه کیږي.

له دې کبله چې ځیني کډوال او بیځایه شوي خلک عادي روغتیایي مرکزونو ته 

الرسسی نه لري، نو د مهاجرت نړېوال سازمان نهه ګرځنده روغتیایي ټیمونه جوړ 

کړل. څلور ټیمونه د یمن ساحل په اوږدو کې هغو کډوالو لپاره چې تازه وررسیديل 

دي بیړين خدمات برابروي.

همدا راز ملګرو ملتونو په ټول یمن کې اسايس درمل لکه انتي بیوتیکونه او نور 

سامانونه په ګدامونو کې ذخیره کوي ترڅو کمښت یې د یمنیانو روغتیا ته تاوان ونه 

رسوي.

ملګرو ملتونو له شاوخوا پنځه کالو جګړو وروسته یمن ته د سولې راوستو په 

هڅو کې ګټور رول لوبولی دی. خو تر هغه وخته چې شخړه پای ته رسیږي، ملګري 

ملتونه به د ځپل شويو یمنیانو لپاره د مرستو په برابرولو کې مهم رول ولري.

ډاکټر ندال اودح د مهاجرت نړیوال سازمان د روغتیایي پروګرام همغږي کوونکي 

وویل چې د جنګ ځپيل ټولنې رسه د روغتیایي خدماتو د دوام لپاره او په یمن کې د 

عمومي روغتیایي سیستم د تقویې لپار د دې سازمان مرسته ډیره حیايت ده.

رسچینې: ملګري ملتونه

ملګرو ملتونو د یمنیانو لپاره چې له جګړې څخه 
یانمن شوي روغتیایي خدمات وړاندې کوي ز

 یونیپت کارکونکی

د ایراين چارواکو له څرګندونو څخه څو ورځې مخکې، د ایران د 

انقاليب ګارد مرستیال قومندان عيل فدوي په ډاګه له خپلو تروریستانو 

څخه پر مالتړ اعرتاف وکړ. 

هغه وویل، ایران په یمن کې په ټول توان رسه له حوثیانو مالتړ 

کوي. د سوریې په شان، هغه څه چې یمن ته د ایراين رستېرو له 

استولو څخه مونږ راګرځوي، هغه بندیز دی چې د ایتاليف ځواکونو 

لخوا لګول شوی دی.

پرته له شکه دا  هر څه تاییدوي چې د سیايس منطق نه هاخوا 

که چېرته نړیوال ټولنه له ایران رسه د دې هېواد د منفي اغېزو پر 

وړاندې د مقابلې پرېکړه ونیيس، نړیواله ټولنه باید حوثیان د خپلو 

مرشوع موخو په رس کې راويل. دا مقابله د نړیوالو ځواکونو پر مټ 

نه بلکې د یمنیانو پر مټ باید تررسه يش. مونږ د دې توان لرو چې د 

عرب ایتالف په مرسته په یمن کې له مرشوعیت څخه، د ایران د الس 

په پریکولو رسه مالتړ وکړو. دا کار د نړۍ په پرتله د یمن د سرتاتیژي 

او امنیت په ګټه ده.

یمنیان هره ورځ درنه بیه پرېکوي، ځکه چې حوثیان د خپلو 

شیطاين کړنو خپرولو، د یمن ارزښتونو او ټولنیز جوړښت ملینځه وړلو، 



17

د 2019 په جون 
کې یمنیان د حدیده 
په بندر کې د ملګرو 

ملتونو د برشي 
مرستو بار کښته 
کوي. حوثیان نه 

پرېږدي مرستې اړمنو 
خلکو ته ورسیږي.

ګيت عکسونه

ترهګري او افراطیت خپرولو او د لوی شمېر ناوړه کړنو د تررسه 

کولو په حال کې دي چې حد او اندازه یې د بربریت او وحشت له 

پولو اوړي. د ایران له مالتړه برخمن حوثیان په یو وخت کې او د 

ریکارډ په ماتولو رسه د یمن تېر، حال او راتلونکې ویجاړوي.

د ایران ساخت توغنديو رسعت دومره دی چې کولی يش 

ګاوندي هیوادونه ورباندې وويل.

حوثیانو د یمن دولت پر ضد د کودتا له وخته تر خپل کنرتول 

الندې ټولو سیمو کې ګڼ شمیر جرایم تررسه کړي دي. هغوی د 

یمنیانو د وږي ساتلو او غریبولو لپاره له سیستامتیکو سیاستونو 

کار اخيل او همداراز د نړیوالو سازمانونو لخوا استول شوي کمکونه 

غال کوي. دا خرب له هغې وروسته خپور شو، چې د خوراک نړیوال 

سازمان په یمن کې خپل فعالیتونه د هغه څه په اعرتاض کې چې 

دوی یې د حوثیانو لخوا د برشي مرستو منظمه غال بويل، ودرول.

حوثیانو د نړۍ برشي ارزښتونو ته له یوې بدنامې ننګونې رسه 

له ټولو نړیوالو برشي قوانینو څخه رسغړونه کوي. دا هغه ارزښتونه 

دي چې نړیوالې ټولنې د روښانه ساتلو او پر یو ډول انساين ټولنیز 

تړون اړولو لپاره یې پرې کار کړی دی.

د حوثیانو د رسغړونو او تیریو تور لیست د ماشومانو د 

استخدامولو او له هغوی نه د انساين مبونو له جوړلو څخه رشوع 

کیږي. د مازغو د مینځنې په پایله کې، هغوی د ماشومتوب له حالته 

راویستل کیږي او په ایدیولوژیکي جنګیالیو بدلیږي.

دا وحشیانه کړنې د ماینونو په بې توپیره ځای په ځای کولو 

رسه، چې د ټولنې پر ژورې کرکې داللت کوي، نه ختمیږي. انسانان 

او حتی ژوي د دې ماینونو څخه په امن کې نه دي چې هره ورځ په 

لسګونو یمنیان وژين.

دا به د نړیوالې ټولنې لپاره د رشم ځای وي چې د یمن پر خلکو 

باندې د ایران له مالتړه برخمن حوثیانو د ظلمونو پر وړاندې بی پروا 

پاتې يش. نړۍ باید په یو هیواد کې چې د ملګرو ملتونو له بنسټ 

ایښودونکو غړو څخه وي، د پیښو پر وړاندې برشي دریځ غوره کړي. 

هغه هیواد چې د ایډیالوژیک ملیشو په منګولو کې ولویږي، نه اوسني 

عرص پورې تړاو لري او نه له انساين ارزښتونو رسه سمون خوري.

له بده مرغه بیاهم د ځینو برشي مرستندویانو لخوا له دغې 

ډلې رسه خواخوږي کیږي او نه ویني چې د قاتلینو په دام کې ګیر 

شوي دي.  
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د یمن له 
مشروعیت څخه دفاع

اعلیحرضت شهزاده ډګر جرنال فهد بن ترکي بن عبدالعزیز آل 
سعود د سعودي عربستان یو وتلی پوځي قوماندان دی. نوم یې هغه وخت 

ډیر رابرسېره شو چې د 2015 په مارچ میاشت کې د پرېکنده توفاين عملیات، د 

یمن د قانوين حکومت څخه د مالتړ لپاره پیل شول. هغه د ایتاليف ګډو ځواکونو 

قومانده په الس کې واخیسته ترڅو په یمن کې مرشوعیت بیرته پرځای يش، 

رسبیره پر دې چې د سعودي د پيل ځواکونو مرستیال قوماندان هم و، چې بیا 

وروسته د قوماندې افرس شو.

د هغه د مرشتابه مهارتونه د یوې تشې ښکارندویي نه کوي.  کله چې د 

هغه پالر شهزاده ترکي دویم وفات شو، ډګر جرنال فهد په جګړه کې بوخت 

وو او د خپل پوځي یونیفورم رسه بیرته راستون شو ترڅو د خپل پالر په جنازه 

کې ګډون وکړي. د وفادارۍ دغه عمل د سعودي رسنیو پام ځان ته را واړاو 

او همدا راز له جنازې وروسته د هغه څرګندونې چې هغه به د خپل دین او 

هیواد د ساتنې لپاره بیا وسله پورته کړي.

هغه مینه او فداکاري د یو داسې رهرب په شخصیت کې څرګند شول چې 

په یوې سختې ارادې رسه د خپلو دښمنانو پښې لړزوي چې په دې توګه د 

هغه مخالفین داسې وېرول کیږي چې څو ځله د هغه د مرګ خربه د دښمن 

د پروپاګند په لړ کې خپره شوه.  رسه له دې چې هغه د خلکو له پام څخه 

ځان سايت، خو رسنۍ د هغه د کړنو په پوښښ رسه د هغه د زړورتیا او اتلولۍ 

ستاینه کوي.

اعلی حرضت تورن جرنال شهزاده فهد بن تریک بن
یز آل سعود عبدالعز

ډګروال فرهان موساد زي النوماسي، د ګډو ځواکونو د رواني عملیاتو د قطعې قوماندان، د سعودي عربستان پاچاهي

اعلیحرضت شهزاده ډګر جرنال فهد بن تریک بن عبدالعزیز 
آل سعود د یمن د ثبات لپاره د څوملیيت هڅو رهربي کوي
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انضباطي مسلک
ډګر جرنال فهد خپله پوځي دنده د بلوک د قومندان په توګه پیل کړه. له دې 

وروسته په ترتیب رسه د ټويل مرستیال قومندان، د ټويل قومندان، د عملیاتو افرس، 

د روزنې افرس، د هوایي ځواک قومندان، د ځواکونو قومندان، د کنډک قومندان، 

د قومندان مرستیال او د قطعې قومندان په توګه ترفیع وکړه.

وروسته له دې چې د ځمکنیو ځواکونو د مرستیال قومندان په توګه وټاکل 

شو، هغه د ګډو ځانګړو ځواکونو )پرېکنده توپان او د هیلې بیا راتګ( قومانده 

په غاړه واخیسته. وروسته د سعودي د ځمکنیو ځواکونو د قومندان، د پاراشوټي 

رستیرو او د ځانګړو امنیتي ځواکونو او باالخره د ټولو ګډو ځواکونو د قومندان 

په توګه یې ترفیع وکړه.

هغه خپل پوځي خدمت د 1983 په مې میاشت کې پیل کړ او د متحده 

ایاالتو د اردو د پيل ځواکونو په ښوونځی کې د جورجیا ایالت په فورت بیننګ 

کمپ کې خپل ډیپلوم ترالسه کړ. د خپل پوځي مسلک د دوام پر مهال، هغه د 

متحده ایاالتو نړیوال پوهنتون کې د سوداګرۍ نړیوال مدیریت زده کړې وکړې 

او د 1983 په جون میاشت کې یې د ماسټرۍ سند ترالسه کړ.

له هغه وروسته، هغه د هیواد دننه او د بهر په پوځي تخصيص کورسونو، 

لکه د افرسانو روزنه، هوایي عملیات، د ځمکنیو ځواکونو پرمختليل تخنیکونه، 

ځانګړي ځواکونه او پوځي اسرتاتیژي کې ګډون کړی. 

هغه ته د سعودي اردو د غوره ځواکونو ظرفیت جوړولو دنده ورکړل شوه، 

چې د فرانسوي غوره غرين ځواکونو رسه د ګډ تعلیم په ترڅ کې د غرنیو کومانډو 

څو قطعو د فراغت المل وګرځېد. د غرين کومانډو روزنه د فرانسې په الپ غرونو 

کې په سخته هوا او ناهمواره سیمو کې تررسه شوې او هدف یې د سعودي 

عربستان په سویل غرين سیمو کې د جګړې لپاره د سعودي ځواکونو چمتو کول 

و، چې د حوثیانو لخوا پرله پسې بریدونه ورباندې شوي دي.

ډګر جرنال فهد د خپلو ځواکونو رسه څنګ په څنګ هم د سعودي عبستان 

دننه او هم په یمن کې په لومړيو کرښو کې جنګېدلی.  په یمن کې د سعودي 

ځانګړو ځواکونو د قوماندې په الس کې لرلو رسه د هغه د پام وړ اجراات ددې 

سبب شو چې د سعودي له مرشتابه څخه مډال ترالسه کړي. دا یو له هغو ډېرو 

مډالونو څخه وو، چې هغه ته د سعودي عربستان، متحده ایاالتو، فرانسې، 

کویټ او ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوي دي. دوی په 1991 کې د کویټ د 

آزادولو او په سومالیا کې د ثبات راوستو د عملیاتو په شان، په عملیاتو کې د 

هغه د خدمت ستاینه وکړه.

ډیری کارپوهان په دې باور دي چې لوړ پوړو او بامسيولیته پوستونو ته 

د شهزاده فهد بن ترکي ټاکل کیدل د عرصي کولو د کمپین یوه برخه ده چې د 

سعودي د ولیعهد او دفاع وزیر اعلیحرضت شهزاده محمد بن سلامن لخوا یې 

رهربي کیږي. شهزاده محمد په سعودي عربستان کې د مختلفو حیايت سکتورونو، 

په ځانګړي توګه د سعودي وسله والو ځواکونو څانګو د پراختیا لپاره هیله 

بخښونکی انځور رامینځته کړی.

له ورونو څخه مالتړ
په یمن کې د مرشوعیت د بیرته راګرځولو لپاره د ایتالف د ګډو ځواکونو د 

قوماندان په توګه، ډګر جرنال فهد د یمن د اردو د قوماندانانو په مینځ کې د 

خپلو ورونو مالتړ ته لیواله و.

 هغه وویل، د ویاړ او درنښت په ډګرونو کې مونږ تاسو رسه یو، زمونږ 

ایتاليف ځواکونو تاسو رسه د خپل روح او ویني قرباين رشیک کړه ترڅو عدالت 

بیرته رايش او اهداف وپیژندل يش. مونږ هڅه کوو ترڅو تروریستي ګروپونو ته 

په یمني ټولنه کې د ننوتلو اجازه ورنکړو.

تورن جرنال فهد له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي ترڅو د یمن د مرشوع 

حکومت پر مالتړ باندې ټینګار وکړي او د اردو او مشهور مقاومت ځواکونو څخه 

چې په یمن کې د حوثیانو رسه په مبارزه کې په بېالبېلو محاذونو کې کار کوي، 

ستاینه کوي. خو د هغه مالتړ یوازې پوځي قومندانانو پورې محدود نه دی.

نوموړی جرنال په یمن کې د قبیلوي شیخانو او نورو مرشانو په هڅولو کې 

زیار بايس. دا له دوی رسه په لیدنه، د هغوی د اړتیاوو پوره کولو او په ټولنه کې 

د فعاله مرشانو په توګه د هغوی د رول په پیاوړي کولو کې د هغه په لېولتیا کې 

څرګندیږي. دوی هغه ستنې دي چې د یمن امنیت او ثبات به ورباندې ټینک يش.

دښمن په منظم ډول ملکي وګړي په نښه کوي او د هغوی نه د انساين ډال 

په توګه کار اخيل، مګر تورن جرنال فهد په دوامداره توګه د جنګ پر قواعدو 

پابندي کوي او خپلو رستیرو ته جدي اوامر صادروي ترڅو د تلفاتو د مخنیوي 

لپاره د هغو تروریستانو رسه چې د ملکي وګړو په مینځ کې پټ شوي دي جنګ 

ونکړي. رسبیره پردې، هغه شخصا د برشي مرستو هلې ځلې څاري، د قربانیانو او 

بې ځایه شویو خلکو رسه مرسته کوي ترڅو خواړه او درمل ترالسه کړي.

په یمن کې د ثبات د راوستو د یوی برخې په توګه د برشي او پوځي عملیاتو 

د همغږي کولو په کنفرانس کې، تورن جرنال فهد د سعودي عربستان رول د یمن 

څخه د ایراين او حويث پراخوالی پر وړاندې ساتنه وبلله. دا داسې یو رول دی چې 

هغه یې پخپله یو مثال دی.

تورن جرنال فهد وویل، چې د هر اقدام څخه موخه دا ده چې په یمن کې 

زمونږ د ورونو د ژوند معیار لوړ يش او نیکمرغي او ثبات ته وروګرځي، او مونږ 

پوهیږو که عربستان او متحدین یې د یمن د خلکو د محافظت لپاره مداخله نه 

وای کړي، نو د دوی حال به څه و. 

په یمن کې د امنیت او ثبات د ترالسه کولو لپاره برشدوستانه عمل د پوځي 

عمل په پرتله ډیر لومړیتوب لري، که څه هم د پوځي اقدام موخه په لومړي رس 

کې د ملکي وګړو ساتنه ده.  

هغه وویل، د ویاړ او درنښت په ډګرونو “
کې مونږ تاسو سره یو، زمونږ ایتالفي 

ځواکونو تاسو سره د خپل روح او ویني 
قرباني شریک کړه ترڅو عدالت بیرته 

راشي او اهداف وپیژندل شي.” 

~ تورن جنرال فهد بن ترکي بن عبدالعزیز آل سعود
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د ځوانانو 
ارزښت
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ټولنې په جوړولو او وده کې د ځوانانو برخه یو له هغو څخه 

ده چې د پام وړ مرسته کوالی يش. ځوانان یوه مهمه او اړینه ډله ده، په 

ځانګړي توګه دې ته په پام رسه چې ځوانان د ژوند په دې ځانګړي مرحله 

کې ډیری ځانګړتیاوې لري چې له قوت، استعداد، انرژي او مقاومت څخه 

عبارت دي.

د ټولنې په جوړولو کې ځوان خلک غټ او حیايت رول لري. د دوی 

رول یوازې یوې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، بلکې ټولنیز، سیايس او 

اقتصادي سیمې او همداراز د ودې مختلفې برخې راچاپیروي. 

په ټولنه کې ځوان خلک تر ټولو د لوړو هیلو خاوندان دي. د بدلون او 

پرمختګ پروسه د دوی لپاره هیڅ محدودیت نه لري. دوی د بدلون بنسټ 

دی، یا په بل عبارت هغه ځواک چې د بدلون د راوستلو توان لري، نو د 

دوی انرژي باید په فعاله توګه تنظیم او کنټرول يش.

په حقیقت کې دوی ته باید په ټولو بدلون غوښتونکو موسسو او 

ټولنیزو ډلو کې لومړیتوب ورکړل يش، ځکه 

چې دوی د نوي يش د منلو، جذبولو او هغه 

رسه د تعامل ډیر چمتووايل لري، او په حقیقت 

کې په هر نوي يش کې برخه اخيل. 

رسبیره پردې، ځوانان له ستونزو رسه خپل 

ځان سم عیارولی يش، کوم چې په ټولنه کې 

د دوی رول د مطلوب بدلون په راوستلو کې 

اړین کوي. ځوانان فکري تجسس او د پام وړ انرژي لري، چې د سیايس او 

ټولنیز بدلون رسه په مبارزه کې د پرمختګ او استعداد په رامینځته کولو کې 

یو مهم عامل دی. 

په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ د تشبث روحیه او په خالقیت او 

نوښت کې عزمتنه سیايل باید وهڅول يش، ترڅو داسې مرشان رامینځته کړي 

چې په خپلو هیوادونو کې د پرمختګ او انکشاف د مختلفو مرحلو پر اړتیاو 

باندې د پوهې پر لومړنۍ او مهمه رسچینه واوړي. 

که مونږ د حکومت په سیاست جوړونه کې د ځوانانو پر رول باندې 

وغږیږو، مونږ ګورو چې دوی د پراختیا، رغونې، او حکومتوايل په برخه کې د 

دولت پر عامه پالیسۍ لویه اغیزه لري.

حکومتونه د ځوانانو په اړه احصایې چمتو کوي ترڅو مناسب پالنونه جوړ 

کړي. نه یوازې د دې لپاره چې دوی په عامه خدمتونو او ګامرنو کې شامل کړي، 

بلکې د دوی له ظرفیتونو او اکاډمیکو السته راوړنو څخه په دولتي او خصويص 

موسسو کې ګټه واخيل تر څو عرصي پروګرامونه او کاري پروسې عميل کړي 

چې دا کار د بازار له غوښتنو رسه سم اکاډمیکو وړتیاوو ته اړتیا لري. 

اغېزمنې حکومتي او خصويص موسسې د ځوانانو په ګامرلو کې رقابت 

کوي ترڅو خپلو ادارو ته نوی ژوند ورکړي او خپل ګټورتوب وسايت یا یې 

تقویه کړي. د همدې لپاره د مینځني ختیځ هیوادونو کې لوی شمېر ځوانانو 

ته باید فرصت ورکړل يش، نه دا چې ستونزه جوړه يش، د پرمختګ، اغېزمنتیا 

او خالقیت فرصت، نه د بېکارۍ ستونزه. که څه ډېری حکومتونه ښایي پرې 

باور ولري. حکومتونه پرې باور ولري.

ځوانان هم باید د خپلو حقونو او دندو په اړه پوره پوهاوی ولري، ترڅو 

دوی پوه يش چې دوی پر نورو باندې څه حق او مسيولیت لري او د نورو 

پر وړاندې کوم مسيولتونه باید تررسه کړي، او څنګه دوی کوالی يش په 

رسمي او قانوين ډول خپل ځان او خپل هیواد ته خدمت وکړي. 

د ډیری وروستیو عواملو څخه په مننې رسه، د نن ورځې ځوانان ممکن 

د پرون ورځې په پرتله ډیر بختور وي. پدې عواملو کې د تولید پرمختللې 

وسیلې او ټیکنالوژيکي او علمي پرمختګونه شامل دي چې کولی يش دوی 

رسه د ریښتیني بدلون په رامینځته کولو کې مرسته وکړي. په سیايس اړخ 

کې، نن ځوانان کوالی يش په مختلفو الرو د معلوماتو انقالب او ډیجیټل 

دورې په پام کې نیولو رسه خپل نظرونه څرګند کړي،. په هرحال، دوی باید 

د هر هغه څه په منلو کې چې ویل کیږي یا خپاره کیږي احتیاط وکړي. 

پوهه، د تل پڅیر، یو دوه څوکې لرونکې توره ده.

ټاکنې په حقیقت کې یو مهم سیايس عامل دی او د هر دیموکراتیک 

سیسټم بنسټ دی. د ځوانانو مالتړ باید ويش، او دوی وهڅول يش ترڅو د 

دموکراتیک حقوقو څخه پوره ګټه ترالسه کړي، او د هیواد د راتلونکي په 

ټاکلو کې مثبت او نفوذ لرونکی رول ولوبوي او د هیواد اغیزمنه پالیسۍ پر 

سمه الره برابر کړي. 

راتلونکې به د هغو هیوادونو لپاره روښانه وي چې، د دې پرځای چې 

دوی د داخيل یا سیمه ایزې د مخنیوی وړ جګړې په تنور کې ډوب کړي، 

دوی د خپلو ځوانانو انرژي په کارولو کې بریايل دي، دوی سم لوري ته بیايي 

او په مختلفو برخو کې یې نوښت ته هڅوي. د دوی انرژي د پرمختګ او 

سوکالۍ د عميل او علمي پروګرامونو د پيل کولو لپاره په کار اچوي.  

یمن باید د خپل ځوان نسل له انرژي او ابتکار څخه کار واخلي
تورن جنرال محمد زاید ابراهیم، د متحده ایاالتو لپاره د یمن دفاعي اتاشې

په ټولنه کې ځوان خلک تر ټولو د لوړو هیلو خاوندان دي. د بدلون او 

پرمختګ پروسه د دوی لپاره هیڅ محدودیت نه لري. دوی د بدلون 

بنسټ دی، یا په بل عبارت هغه ځواک چې د بدلون د راوستلو توان 

لري، نو د دوی انرژي باید په فعاله توګه تنظیم او کنټرول يش.

د

سهام
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د یمن له ساحل 

څخه دفاع کول

سور سمندرګی د املوکاال بندري 
ښارله څنډې څخه ترییږي.  سهام

یونیپت کارکونکی

د لوړپوړو مرشانو پېژندنه
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قدرمن یمني شاعر عبدالوهاب نعامن د خپل هیواد په هکله لیکي: 

دا زما خاوره ده، چې هیڅکله به په ګونډو نه يش

د هیڅ دیکتاتور په پښو کې 

دا هیواد به یوازې ومني 

ميل ویاړ او د نیکونو درنښت؛

زما د هیواد ټینګ عزم او سرت تاریخ

د خپل ثبات روحیه هڅوي.

مرستیال مدیر عبدالله سلیم عيل عبدالله النخی، د یمن 

دفاع وزیر سالکار او د سمندري ځواکونو قوماندان، 

د دغه الهام ورکونکې کلمې د غزیدونکی روح 

په هکله مثال وړاندې کوي. رسه له دې چې تر 

ټولو غوره مسلکي قوماندان دی، د بحري قواو 

دا قومندان د خپلې عاجزۍ او خاکسارۍ له امله 

شهرت لري، هغه ځانګړتیاوې چې د خپلو رستیرو او 

همکارانو ترمنځ یې درناوی ترالسه کړی. 

مدیر النخی په مختلفو محاذونو کې د یمني ځواکونو 

قربانیو او اتلولیو کې خپل ویاړ او قدرداين څرګند کړی، ځکه چې 

دوی د ایران په مالتړ حوثیانو رسه په جنګ کې د خپل هیواد څخه دفاع کوي. 

که ملت غواړي چې پر دغو مخامخ بادونو باندې چې له ننګونو څخه ډک دي، 

بریالی يش، نو داسې مرشانو ته اړتیا لري چې د امنیت او ثبات لپاره قوي هڅو 

ته ژمن وي.

یونيپث: ایا تاسو خپل مسليک ژوند باندې بحث کویل ئش؟ 

مرستیال مدیر عبدهللا: د 2018 په نومرب کې زه د ولسمرش د حکم له 
مخې د وسله والو ځواکونو د رییس ارکان په توګه وټاکل شوم او د بحري قواو 

د مرستیال قومندان رتبې ته مې ترفیع وکړه. مخکې له یادې دندې ما ډیرې 

نورې دندې هم تررسه کړي. د هیواد د سمندري او ساحيل دفاعي ځواکونو د 

قوماندانۍ رسبیره، ما د راکټي بیړۍ او توپچي بیړۍ قومانده کړي. د رستیرو 

روزنه هم زما د مسلک یوه لویه برخه ګرځیدلې ده. ما 

د سمندري روزنې د څانګې رییس، د بحري چلند د 

څانګې مرش او د بحري ځواک لپاره د مرشتابه روزنې، 

او د بحري او ساحيل دفاع لپاره د بحري ښوونځي د 

مدیر په توګه دنده تررسه کړې. ما همداشان د متحده 

ایاالتو، بحرین، قطر او متحده عريب اماراتو په څیر 

ځایونو کې د کنفرانسونو او سیمینارونو له الرې خپلو 

پوځي زده کړو ته دوام ورکړی.

که څو لسیزې شا ته وګرځو نو ما د آزربایجان په باکو ښار 

کې چې مخکې په شوروي اتحاد کې و، په سمندري چلند کې د لیسانس 

سند ترالسه کړ. ما په پوځي زده کړې، رهربي او زیربنا کې د سوریې په دمشق 

ښار کې د عايل پوځي اکاډمۍ څخه په 1999 کې ماسټري ترالسه کړې. بیا ما 

د 2011 څخه تر 2012 پورې په صنعا کې د عايل جنګ له کالج څخه فیلوشپ 

ترالسه کړ.

یونیپث: د پوځي روزنې او چمتووايل په برخو کې نور هیوادونه څنګه 
همکاري کوي؟

مرستیال مدیر عبدهللا: د سیمې د ثبات، امنیت او خونديتوب لپاره ګډه 
همکاري ډیره مهمه ده. په ګډ کار رسه مونږ کولی شو د هغو ننګونو پر وړاندې 

ودریږو چې د سیمې امنیت ګواښوي او زمونږ د هیوادونو او خلکو ثبات او 

خوندیتوب تر پوښتنې الندې راويل. مونږ باید له نورو هیوادونو رسه خپلې اړیکې 

د مرستیال رییس رسه مرکه 

عبدالله سلیم عيل عبدالله النخی
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مونږ هیله لرو چې یو مسليک او ملي سمندري 

ځواک جوړ کړو چې خدای او هیواد ته وفادار 

وي او وکوالی يش چې د هیواد 2000 کیلومرته 

رسحدي ساحل وسايت او زمونږ د اوبو څخه د 

غریقانوين کب نیونې پر وړاندې ساتنه وکړي. 

د یمن د ساحلي ساتونکو یو غړی په سور سمندرګي کې د سلیف پر بندر ګزمه کوي.  ای اف یپ/ګيت عکسونه
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پیاوړې کړو او ډاډ ترالسه کړو چې د یمن ګټې خوندي دي. دا په یمن، عرب 

خلیج او ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ روان ګواښ ته په کتلو رسه مهم دی.

د ملګرو هیوادونو او متحدینو رسه د یمن همکاري د یمني رستیرو ځانګړې 

روزنه ده چې ترالسه کوي یې او کالجونو ته ځي او له بهرين ښوونځي څخه 

فارغیږي. پدې ملګرو کې متحده ایاالت، پاکستان، بریټانیا، فرانسه، سعودي 

عربستان، متحده عريب امارات، بحرین او سویيل کوریا شامل دي. همدا راز د 

متحده ایاالتو، بریټانیا او فرانسوي سمندري ځواکونو رسه همکاري لرو، چې 

روزنه، بیا رغونه او د ظرفیتونو چمتو کول پکې شامل دي. 

د یمن جرناالنو د سمندري ځواک پر بیارغونه کار کوي او دغه پروسه په 

ثابته توګه پرمخ روانه ده. دا به د اردو او سمندري ځواکونو پر پوځي فعالیت 

باندې د پام وړ اغیزه ولري.

د سرت درستیز بیاځلې تشکیل جوړولو ته په پام رسه، مونږ یو پراختیایی پالن 

لرو چې د سیايس او پوځي مرشتابه په همغږۍ رسه جوړ شوی دی. په راتلونکې 

مرحله کې به سرت درستیز په ټولو پوځي برخو کې د یمن روزنیز کارکوونکي 

نه ویيش مګر د عرصي میتودونو پراساس به زمونږ د وسله والو ځواکونو په بیا 

ودانولو کې پر موجوده تخصص مترکز وکړي. قومندانان او روزونکي به په پراختیا 

او عرصي کولو کې رول ولري.

اصيل وضعیت ته په کتو رسه، زه غواړم دا په ګوته کړم چې د هدیده 

جبهې په ګډون د ټولو جبهو څخه شواهد په دې داللت کوي چې وضعیت د 

عريب ایتالف د رهربي لخوا، چې په یمن کې د مرشوعیت څخه مالتړ کوي، له 

کتل شوی پالن رسه سم روان دی. د یمن حکومت، د یمن ميل اردو او د خلکو 

مقاومت تر هغه وخته پورې دوام کوي، چې کودتا کوونکې ملیشې له مینځه 

یوړل يش.

ټولې پوځي برخې او د عرب ایتالف ځواکونه، په دوامداره همغږۍ رسه په 

ټولو پوځي برخو کې، د یو ټیم په توګه کار کوي. عرب ایتالف د یمن ميل اردو 

لپاره ټول ظرفیتونه، اړین تجهیزات او په جبهو کې رستیري چمتو کړي دي. د دې 

مالتړ څخه مننه؛ بریا به په لویو جبهو کې السته راوړل يش په کومو کې چې اردو 

د حوثیانو د ماتولو لپاره په جګړو کې بوخت دی.

کونو  یونیپث: وروسته له دې چې د سمندري او ساحلي دفاعي ځوا
یربنا نږدې له کاره وویستل شوه، د ظرفیت او چمتووايل د بریته  ز

ترالسه کولو پالن څه دی؟

مرستیال مدیر عبدهللا: د سمندري او ساحيل دفاعي ځواکونو، په ځانګړي 
توګه د سمندري کښتیو تر ویجاړیدو وروسته، د تاسیساتو ساتلو، بېرته ترالسه 

کولو، بیارغولو او بیاپراخولو ته اړتیا ده. کښتۍ په هغو سټیشنونو کې ترمیم 

کیږي چې په الهدیده، عدن او املوکاال کې جوړ شوي دي. وراين یوازې سمندري 

تاسیساتو پورې محدوده نه وه. دواړه تعلیمي ادارې، سمندري انستیتوت او 

سمندري ښوونځې هم ویجاړ شول.

زمونږ هدف دا دی چې د سمندري او ساحيل دفاعي ځواکونو چمتووايل بیرته 

پیاوړی کړو. موږ یو هراړخیز پالن وړاندې کړی چې په کې د بحري ځواکونو 

چمتووايل او د زیربناوو، تاسیساتو او اسانتیاوو د بیارغونې بیړين پروګرام پکې ګډون 

لري. بیړي تر ترمیمولو نور ډېر څه ته اړتیا لري. دوی همداراز عرصي تجهیزاتو ته 

اړتیا لري ترڅو په سمندري برخه کې له پرمختګونو رسه برابر پاتې يش. 

مونږ پوهیږو چې دا لوی پالن به ډیر وخت، رسچینې او کار ته اړتیا ولري. 

مونږ هیله لرو چې یو مسلکي او ميل سمندري ځواک جوړ کړو چې خدای او 

هیواد ته وفادار وي او وکوالی يش چې د هیواد 2000 کیلومرته رسحدي ساحل 

وسايت او زمونږ د اوبو څخه د غیرقانوين کب نیونې پر وړاندې ساتنه وکړي. دا 

آسانې دندې نه دي. 

زمونږ ځواکونه د سمندري او ساحيل دفاع له مرشتابه، د اوبو پر رس سمندري 

قطعې، د ساحيل دفاع قطعې او د سمندري ځواکونو له قولې اردو څخه جوړ 

شوي دي. هوایی ځواک د سمندری ځواکونو اډې، لکه املوکاال ته څیرمه سمندري 

اډه، د عدن په والیت کې د تواحي او الحدیده بحري اډې، د شبوا په والیت کې 

د بیر عيل اډه، او په سوکوترا ټاپو کې اډه اداره کوي.

یونیپث: له سمندري لوټمارۍ رسه په جګړه کې یمن له کومو ننګونو 
رسه مخامخ دی؟

مرستیال مدیر عبدهللا: د یمن سرتاتیژیک موقعیت په باب املندب او عرب 
سمندرګي کې ځانګړې ننګونې زیږوي. د هیواد کورين، سیايس، نظامي او امنیتي 

وضعیت رسبیره - په کور دننه، په سومالیا او د افریقا په ښکر کې د تروریستي 

سازمانونو شتون، پوځ ډیر مرصوف کړی. په تیره یوه لسیزه کې د هند سمندر 

ساحل، د عدن خلیج او باب املندب د سمندري غلو رسه الس او ګیروان دي، چې 

نړیوال سمندري چلند، بیړۍ چلونې او سیمه ایز سمندري امنیت ګواښي. 

د عدن په خلیج او باب املندب کې د سمندري غلو مخنیوی هغه دنده ده 

چې د یمن سمندري ځواک یې بیړنۍ ګڼي. د هیواد په ځمکنیو اوبو کې د ګزمو 

شمیر زیاتول یوازې یو ځواب دی. همدارنګه، یمن د سمندري لوټامرۍ رسه د 

مبارزې لپاره په صنعا کې د سیمه ییز مرکز پر جوړولو هوکړه کړې، چې د یمن 

د ترانسپورت وزارت او نړیوال سمندري سازمان ګډ تړون دی. دا مرکز به د هغو 

هیوادونو ترمینځ همغږي وکړي چې د عدن خلیج او سور سمندرګي ته څیرمه 

موقعیت لري او د سمندري لوټامرۍ رسه د مبارزې لپاره معلومات د نړیوالو 

سمندري ځواکونو رسه رشیک کړي. 

په حقیقت کې د یمن سمندري او ساحيل دفاعي ځواکونه د سمندري لوټامرۍ 

د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کولی يش که چیرې مونږ هغه بېړۍ چې د جنګ په 

بهیر کې ورکه شوې، بیاځلې جوړه او ترمیم کړو. رسبیره پردې، مونږ خپلو ملګرو 

ته ګورو چې مونږ رسه د ځانګړې قطعې په جوړولو کې مرسته وکړي لکه د متحده 

ایالتو سمندري قطعې ته ورته، ترڅو د عدن، الهدیده، املوکاال او سوکوترا ټاپو 

شاوخوا کې له بندرونو دفاع وکړو. د لیري ساحيل لیکو د کنټرول لپاره چې د قاچاق 

کونکو او غلو له سببه مشهور دي، یمن باید په لویه کچه له تکنالوژۍ څخه کار 

واخيل. پدې معنی چې د څار رادار لرونکي مرکزونو څخه ګټه واخيل.



26

یونیپت کارکونکی

د العادیات جنګي الوتکو ډلګۍ په تشکیلولو رسه 

قطر خپل د هوایي ځواک اغیزمنتیا پیاوړې کړه. 

العادیات د فرانسوي رافال جیټ جنګي الوتکو له 

پیریدلو څخه رسچینه اخيل، چې لومړۍ جوپه یې د 

2019 فربوری کې قطر ته وسپارل شوه.

قطري عمله د 36 رافال الوتکو په اوله جوپه 

کې سپره را ورسیده چې د دخان په هوایي اډه کې 

د اعلی حرضت امیر شیخ متیم بن حامد آل ثاين لخوا 

ورته ښه راغالست وویل شو.

دغه جت الوتکې د مخنیوي، هوایي کشف، 

ځمکني مالتړ، دقیق برید، د بېړۍ ضد برید او د 

ذروي/اټومي بریدونو د مخنیوي ماموریتونو لپاره 

جوړې شوې دي، او پیلوټانو خپلې وړتیاوې په یوه 

ک  د قطر پر رس هوایي ځوا
د قطر له لوري پېرودل شوې رافال جنګي 

الوتکې د ترالسه کولو لپاره په فرانسه کې دي.

ای اف یپ/ګيت عکسونه

هوایي ننداره کې وښودلې چې شیخ متیم هم په کې 

ګډون درلود.

د رافال الوتکو اخیستل د قطر د هڅو یوازې 

یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پوځي ځواکونو 

پیاوړتیاوې ډېرې کړي. 

د هېواد ګډ ځانګړو ځواکونو په یو پنځه اونیز 

کورس کې له برخې اخیستو او بشپړولو ورسته 125 د 

پاراشوټي رستیرو فارغین ورکړل. په دې روزنه کې 26 

دريس غونډې او 105 عميل مترینونه شامل وو. پاراشوټي 

رستیرو ته د الوتکې نه د ټوپ وهلو، د والړې کرښې نه 

ټوپ وهل، د تجهیزاتو خوندیتوب، معارصه جګړه کې 

د ګډون، له الوتکې نه د وتلو تخنیکونو او ځمکې ته د 

کښته کېدلو د کړنالرو په اړه اسايس روزنه ورکړل شوه.

په ټوله کې، د پوځي زدکونکو لخوا 473 ټوپونه 

ووهل شول: د هر صاحب منصب له خوا پنځه 

ورځمهالې ټوپونه او د هر بریدمل له خوا څلور 

ورځمهالې ټوپونه ووهل شول.

د تخنیکي تیاری رسبېره، پاراشوټي رستیرو د 

ارواپوهنې کورسونو کې هم ګډون وکړ، چې موخه 

یې د کمو ضایعاتو په لرلو رسه د ماموریت بشپړولو 

لپاره په سختو رشایطو کې په ځان او نفس باندې 

باور ساتل وو.  رسچینه: رایا )قطر( 

د سیمې هېوادونه
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په متحده عريب اماراتو کې د خوراکي توکو سم تولید، السته 

راوړل او پروسس کول د یوې نوې ميل سرتاتیژۍ موضوع 

ګرځیدلې ده.

د متحده عريب اماراتو حکومت د خوراکي توکو د 

خوندیتوب ميل سرتاتیژي د 2019 په سپتمرب کې په الر واچوله 

چې موخه یې د نهه نیم ملیون نفوس لپاره یو خوندي او 

اغیزناکه د خوراکي توکو سیستم جوړول وو.

په دې سرتاتیژۍ کې د خوراکي توکو د ساتلو یا پایښت لپاره یو ميل سیستم وړاندیز 

کیږي، چې د خوراکي توکو ميل ټوکرۍ/ذخیرې لپاره 18 اسايس خوراکي اقالم په ګوته کوي. 

د نورو شیانو ترڅنګ، نوموړی سیستم به د خوراکي توکو نړېوالې سوداګرۍ کې اسانتیا 

رامنځته کړي، د خوراکي توکو د واردولو رسچینې ته بدلون ورکړي او د عمده خوراکي توکو، 

لکه غنم، وريجې او غوښې لپاره نور بدیلونه رامنځته کړي.

تر 2021 پورې حکومت غواړي چې متحده عريب امارات د هغو لسو مخکښو هیوادونو 

په کتار کې رايش، چې د خوراکي توکو د خوندیتوب نړیوال شاخص له مخې تعریف شوی 

د خوارکې توکو  تعریف شوی خوندیتوب لري. تر 2051 پورې حکومت غواړي چې په دې 

کټګوری کې په ټوله نړۍ کې مخکښ وي.

د دې موخې ترالسه کول څو پړاوونو ته اړتیا لري. هیواد باید د ځایي خوراکي توکو 

تولید ته د تکنالوجۍ په واسطه په دوامدار ډول پراختیا ورکړي. دغو پراختیایي برخو کې د 

کبانو روزنه، او په محيل ډول د تولید شوو توکو مرصفول ګډون لري.

متحده عريب امارات باید همداراز هڅه وکړي چې د خوړو د اکاماليت زنځیر پر مټ د 

خوراکي توکو ضایع کېدل کم کړي، د خلکو خوراکي رژیم کې سموالی راويل، په ټول هیواد 

کې د خوراکي توکو بانکونه جوړ کړي او له خوراکي توکو زېږېدونکو ناروغیو کې کموالی 

راويل.

د یو صحرایي هیواد په توګه، چې د کرنې وړ مځکه یې کمه ده، متحده عريب امارات 

له ډېر پخوانه د کجورې په شان محصوالتو تولیدکونکی پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې 

متحده عريب اماراتو میلیاردونه ډالر د اوبو لګولو او هایدروپونیکس په استعامل رسه د مېوو 

او سبزیجاتو د تولید پر پراختیا باندې مرصف کړل.  رسچينه: البیان ورځپاڼه 

د لنډې مودې سړو اړیکو وروسته، د قرغیزستان او قزاقستان 

اړیکې په تیرو دوه نیم کلونو کې ښې شوې دي. دواړو 

هېوادونو د پوځي، امنیتي، اقتصادي، تجاريت او فرهنګي 

اړیکو د تقویه کولو لپاره پوره چمتووالی ښودلی ده. 

د 2019 په اپریل کې د قرغیزستان او قزاقستان د دفاع 

وزیرانو ترمنځ د سیمې او نړیوالو امنیتي مسایلو، د پوځي 

همکاریو ممکنه برخو، ګډ پوځي مترینونو او پوځي زدکړو په 

هکله یوه غونډه وشوه. 

د 2019 په مې کې قرغیزستان او قزاقستان خپلې 

دیپلوماتیکې اړیکې هم ټینګې او پیاوړې کړې. په بیشکک 

کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر بیبوت امتکلوف رسه د 

غونډې پر مهال د قرغیزستان ولسمرش سورونبای جینبیکوف 

له قزاقستان څخه د خپل هیواد د یو مهم رشیک په توګه 

ستاینه وکړه.

پخپل وار رسه د قزاقستان ولسمرش قسیم-جومارت 

توکایف خپل قرغیز سیال ته د خپل هیواد له خوا له ګاونډی 

رسه د دوستانه او نږدې اړیکو ساتلو پر ژمنتیا ټینګار وکړ.

د قرغیزستان د اقتصادي ودې د یو بالقوه پرمختګ له 

مخې، دواړه هیوادونه قزاقستان ته له محصول پرته د اضايف 

تیلو او پرتولو د صادراتو په هکله خربي کوي.

Zakon.kz ،Zonakz.net ،Inform.kz :رسچينې

قسیم-جومارت توکایف، وروسته د قزاقستان موقت ولسمرش 
او کيڼې خواته پخواین ولسمرش نور سلطان نظربایوف د خپل 

هیواد په پالزمینه کې د 2019 په مې کې په یوه نړیواله 
رسمرشیزه کې د ګډون پر مهال.  رویرتز

قزاقستان او قرغيزستان د 
امنیتي همکاريو ژمنه کړې

یونیپت کارکونکی

متحده عريب امارات د 
خورايک توکو پر خوندیتوب تمرکز کوي

د متحده عريب اماراتو 
په کلين د کجورو لیوا 

فستیوال کې خپل 
محصوالت نندارې 

ته وړاندې کوي.
ای اف یپ/ګيت عکسونه

یونیپت کارکونکی
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کستان پا

یونیپت کارکونکی

د بحرین چارواکو، د تروریزم پر وړاندې د خپلو ژمنو په بیاځلې تکرارولو رسه د 2019 

په جون کې په واشینګنت دي يس کې د منځنی ختیځ د سرتاتیژیک تړون په ځانګړي 

کنفرانس کې ګډون وکړ.

په سیايس او اقتصادي چارو کې د بحرین د کورنیو چارو د وزیر سالکار، ډاکټر 

نارص البلويش د منځنی ختیځ د هیوادونو ترمنځ پر رشاکت او همکاریو وغږېده.

هغه د بحرین پر دې ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د تروریزم پر وړاندې جګړه 

کې به خپله همکاري زیاتوي او د تروریزم مايل رسچینې به تر بېخه له منځه وړي. د 

رسحدونو امنیت مضبوتول، د څار الندې تروریستانو لیستونو رشیکول او د استخبارايت 

معلوماتو تبادله د یادې ژمنې پوره کولو لپاره درې مهمې برخې دي.

هغه عرب هېوادونه وهڅول تر څو د تروریزم پر وړاندې له هغو مختلفو مرکزونو 

څخه، چې د خلیج په سیمه کې جوړ شوي دي، ګټه پورته کړي. چې د هغو له ډلې 

څخه د سالمشورو او پاملرنو لپاره د شهزاده محمد بن نایف مرکز، د افراطي مفکورو 

رسه د مبارزې نړېوال مرکز چې دواړه په سعودي عربستان کې موقعیت لري او د ابو 

ظبي سواب مرکز د یادونې وړ دي.

سعودي عربستان د 2017 په مې کې د منځنی ختیځ سرتاتیژیک تړون د جوړولو 

اعالن وکړ چې موخه یې د خلیج همکارۍ شورا د هېوادونو ترمنځ امنیتي همکاري 

رامنځته کول وو. د منځني ختیځ د سرتاتیژیک تړن غړو کې بحرین، عامن، سعودي 

عربستان، کویټ، قطر، او متحده عريب امارات، مرص او اردن شامل دي. د منځنی 

ختیځ سرتاتیژیک تړون پر امنیتي مسایلو څرخي خو اقتصادي او سایيس بعدونه هم 

په کې اضافه شوي دي.

د سیمې د امنیتي همکارۍ لپاره د بحرین مرسته د پراخوالې په حال کې ده. له 

خپل عرب ګاونډیو هېوادونو رسه یې یو شمیر ګډ تطبیقات پیل کړيدي، لکه دریم 

حامد مرصي-بحریني سمندري مترین همدارنګه د 2019 په نومرب کې د متحده ایاالتو 

د سمندري ځواکونو له مرکزي قوماندانۍ رسه د څوملیتي سمندري تطبیقاتو کوربه و. 

د سوډان په دارفور سیمه کې د زرګونو ناروغانو د درملنې څخه وروسته، د 

پاکستان د اردو ساحوي روغتونونه د خپلو ګټو اخیستونکو یا ذینفع کسانو 

له لوري په دارفور کې د ملګرو ملتونو د افریقایي اتحادیې د ماموریت 

ملغلره بلل شوې ده.

یونامیډ چې د ملګرو 

ملتونو د افریقایي اتحادیې 

ماموریت لنډه بڼه ده، په دارفور 

کې دی، چې په 2007 کې یې د 

سولې د ساتنې لپاره د لویدیځ 

سوډان په مصیبت ځپلې سیمه کې د کړاوونو له منځه وړلو په موخه خپل 

عملیات تررسه کړل.

په دارفور کې پاکستاين ساحوي روغتونونه نه یوازې دا چې د 15،000 

نه زیاتو ناروغانو درملنه وکړه، چې 822 جراحي عملیات هم په کې 

شامل و، بلکې وړیا کلینیکونه یې هم پرانیستل چې پکې د نورو 46،000 

سوډانیانو لپاره خدمات وړاندې شول.

د پاکستان د حالل نظامي مجله لیکي، "انسانیت ته د لوی خدمت په 

تررسه کولو رسه، په ځایي ټولنه کې پاکستاين ډاکټران د پاکستاين درملګرو 

په نامه ډیر مشهور شوي."

د ملګرو ملتونو د افریقایي اتحایې د ماموریت لپاره نوموړي روغتونونه 

د پاکستان د پوځي مرستو یوازې یوه برخه وه. دا هیواد همداراز د پوځي 

انجیرنانو یو ټولی او په نوبت رسه یې د سوله ساتو رستېرو کنډکونه واستول.

مخکې له دې چې د 2019 په اپریل کې د ملګرو ملتونو د افریقایي 

اتحادیې د ماموریت د کاري فعالیتونو کمېدو رسه بیرته خپل هیواد ته ستانه 

يش، نوموړو انجیرنان سړکونه، هوایي ډګرونه، او د ملګرو ملتونو د 15،000 

رستیرو او ملکیانو لپاره په ساحه کې د استوګنې خورا غټ کمپونه جوړ کړل.

په دارفور کې د سوله ساتونکو رستېرو کنډکونو په هکله باید وویل 

يش چې دوی په میاشت کې له 380 نه ډېر شمېر پر موټرو ګزمې کړېدي 

چې 47،700 کیلومرته واټن سیمه تر پوښښ الندې راويل. نوموړي رستیرې 

د ځایي اوسیدونکو لپاره د طبي تخلیې خدمتونو په برابرولو رسه ساحوي 

روغتونونه بشپړ کړل.

 ټاکل شوي ده، چې د ملګرو ملتونو د افریقایي اتحادیې ماموریت، 

 د دارفور په ثبات ټینګولو کې د 13 کلونو په تېرولو وروسته، د 2020 

په جون کې ووځي. 

یر خالد  د 2019 په جنوري میاشت یک د هغه وخت د بحرین د بهرنیو چارو وز
یر مایک پومپیو ته، چپ، په  بن احمد الخلیفه د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وز

منامه کې ښه راغالست وایي.  ای اف یپ/ګيت عکسونه

بحرینیان د تروریزم 
پر ضد همکاري پراخوي 
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یقایي اتحادیې ماموریت په دارفور کې رسچينې: حالل، د ملګرو ملتونو د افر

د سوډان په دارفور کې د 
کونه  پاکستان سوله سايت ځوا

د رسم ګذشت په حال کې.
د پاکستان وسلوال ځواکونه

یو ارزښتناک ځواک د 

یونیپت کارکونکی
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د څو کلونو په موده کې، د افغانستان ميل اردو څخه یو اغیزناک او د باور وړ 

ځواک جوړ شوی دی، او د دې وړتیا لري تر څو په بین املليل ټولنه کې خپل 

مسوولیت پخپل الس کې واخيل.

افغان ميل اردو، د هغو تکړه او مسلکي مشاورینو او روزونکو په مرسته 

خپل جنګي مهارتونه ښه کړي دي، چې د افغان اردو د پراختیا لپاره یې له هیڅ 

وخت څخه درېغ ندی کړی. 

د یو تهاجمي دوکتورین په عميل کولو رسه، افغان ميل اردو د دښمن پر وړاندې 

هر ډول جنګي عملیات رسته رسوالی يش. له نورو امنیتي ارګانونو رسه همکاري او 

همغږي ډیر ښه شوي دي او د ګډو عملیاتو لپاره خاصه پاملرنه کیږي.

افغانستان حکومت د یو مسلکي او وفاداره اردو څخه برخمن دی. د پیاوړتیا 

دا ټکي د هغو رضاکارو رستیرو له کبله دي چې په اردو کې خدمت کوي، هغه 

رستېري چې د خپلو کورنیو او هېوادوالو مالتړ له ځان رسه لري.

مونږ پوهیږو چې هره اردو د خپلو دندو د رسته رسولو لپاره باید ښې او 

منظمې روزنې ترالسه کړي. د دې ترڅنګ، ځواکونه باید تر ټولو پر ښو وسلو او 

تجهیزاتو هم سنبال وي او پر کارولو یې هم پوه يش. 

د امریکا متحده ایاالتو، د افغانستان د همکار په توګه، د هیواد او د سیمې 

پوځي او سیايس حاالتو ته په کتو رسه د افغان ميل اردو په جوړلو او منظم کولو کې 

مرسته کوي. افغان ميل اردو د استخباراتو، ساحوي انجیرني، لوژستیک او د مخابرې 

په شان له مختلفو نظامي څانګو څخه تشکیل شوې ده. د افغان هوایي ځواکونو 

د خوځښت او د انداخت/ویشتلو وړتیاوې هم پیاوړې شوې دي، چې د اردو د 

ماموریتونو د مالتړ لپاره مختلفې جنګي ثابت پرواز لرونکې الوتکې او چورلکي لري.

د افغانستان دفاعي پوهنتون بېالبېل ښوونځي لري، لکه ميل پوځي اکاډمي، 

د افغان ميل اردو د افرسانو اکاډمي، د قوماندانیت او قرارګاه کالج، د بریدمالنو 

اکاډمي او د کابل د پوځي تعلیامتو اکاډمي. هغوی د ځوانو رضاکارانو په تربیه 

کولو رسه هیواد ته خدمت کوي. 

د نورو امنیتي ځواکونو رسه په همغږي کې، افغان ميل اردو ثابته کړې ده 

چې د یو دوامداره او د بدلون منونکي دښمن پر وړاندې د یاغیتوب ضد اغیزناکه 

عملیات تررسه کوالی يش. ډېر شمېر دا عملیات د هیواد د ځانګړو عملیاتو 

ځواکونو او د 777 هوایي لوا لخوا تررسه کیږي.

 د کورنيو او بهرنيو ګواښونو پر وړاندې د هراړخیزو اقداماتو د تررسه کولو 

لپاره افغان ميل اردو د برشي ځواک/پرسونل، تکنالوجي او بودیجې په برخو کې 

سمون او اصالحات رامینځته کوي. کله چې افغانستان ته دایمي سوله او ثبات 

رايش، په بشپړ چمتووايل رسه د یو کم شمېر فعال ځواکونو د ساتنې په موخه د 

احتیاطي ځواکونو نه کار اخیستل به اقتصادي الره وي.

د افغان 
ملي اردو پایښت

ډګروال احمدضیا کریمی ایاالتو د مرکزي قوماندې لپاره د افغانستان جګپوړی ملي استازی

د 2019 په مې کې د افغان ملي اردو 
رستریي د کابل د پوځي تعلیماتو له 

کاډمي څخه فارغ شول.  اسوشیتد پرس ا
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د کویټ او د متحده ایاالتو امینتي ځواکونو د 

تروریستانو د فريض کیمیاوي او رادیولوژیکي 

بریدونو پر وړاندې د دفاع په موخه د بیړنیو حاالتو 

پر وړاندې د غربګون پوځي مترینات تررسه کړل.

د وطن 1 تطبیقات د 2019 په مې کې د کویټ 

د اردو، ميل ګارد، ځانګړو ځواکونو، پولیسو، اور 

وژونکو او د ملکي دفاعي ادارو اړونده پرسونل رسه 

یوځای کړل.

له دوی رسه د متحده ایاالتو د سپارټان د 

ځانګړې قطعې ځواکونو ملتیا کوله، چې د منځنی 

ختیځ دوست هیوادونو رسه د هر هیواد د امنیتي 

اړتیاو پر بنسټ پوځی مترینات تررسه کوي.

د وطن 1 متریناتو موخه د عام وژنې د وسلو، 

که هغه کیمیاوي، بیولوژیکي، رادیولوژیکي اټومي 

او نورې ویجاوړوونکي چاودېدونکي وسلې وي، پر 

وړاندې د مقابلې لپاره د کویټ چمتو کول وو.

 یونیپت کارکونکیکویټ د عام وژنې وسلو له ګواښ رسه مخ ده

رسچینې: د متحده ایاالتو اردو، االنبا، الرای    

یزم ضد تعلیماتو  کونه د ترور د کویټ ملیشه ځوا
کې ګډون کوي.  برید مل بیل بوکر/د متحده ایاالتو د اردو ملي ګارد

په دغو پوځي متریناتو کې، د دې ډول نه اټکل 

کېدونکو توکو د بریدونو کنټرولولو پر مهال، د پوځي 

او ملکي سازمانونو تر مینځ د همغږۍ پر اهمیت 

باندې تینګار درلود. په یادو پوځي متریناتو کې پر 

تروریستانو د السربي او د ملکي وګړو د موندنې 

لپاره پوځي بریدونه او د تصفیې عملیات یوځای 

تررسه شول چې په دې عملیاتو کې د ډلوژنې وسلو 

له کبله د ورانیو له منځه وړل شامل وو. 

نوموړي مترینات د کورنیو چارو وزیر د مرستیال 

ډګر جرنال آصم النهام تر الرښوونې الندې تر رسه 

شوو. ډګر جرنال اصم وویل چې د هغه رییس شیخ 

خالد الجراح الصباح، چې د صدر اعظم مرستیال او 

د کورنیو چارو وزیر دی، د بحران د قابو کولو په 

موخه د یوځای شوو ملکي-پوځي کړنالرو جوړلو ته 

ژمن دی.

سپارټان ځانګړې قطعه د متحده ایاالتو له اردو 

او د ميل ګارد له لیواګانو څخه تشکیل شوې ده، چې 

په منځنی ختیځ کې د رشیکانو په غوښتنه ځانګړي 

تعلیامت چمتو کوي.

د سپارټان د ځانګړې قطعې قومندان، تورن 

جرنال بنجامین کورل وویل، چې د متحده ایاالتو 

رستیري چې د سپارټان ځانګړې قطعې رسه تړاو 

لري. د همغږۍ د زیاتولو، د امنیت د پیاوړتیا او د 

دوه اړخیزو موخو د السته راوړلو لپاره له سیمه ایزو 

رشیکانو رسه څنګ په څنګ کار کوي.

د قوي مشارکت او منظمو پوځي وړتیاوو له 

الرې به مونږ د بحران پر مهال ګډ او بېړين عمل 

کولو لپاره چمتو اوسو.
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د مرص سمندري ځواکونو د 2019 په مې کې د 

الکزاندریا بېړۍ جوړولو کارخانه کې د یوې کوچنۍ 

جنګي بیړۍ، املویز په جوړولو کار پیل کړ. دا د دې 

هیواد د کښتیو د ترمیم لپاره یو بل اقدام دی چې 

غواړي د سویس کانال او نورو اوبو الرو څخه ښه دفاع وکړي. 

په ورستیو کلونو کې نوموړی سمندري ځواک د خپلو بېړیو د بدلولو یا بیاځلې 

جوړولو هڅه پیل کړې. او د مرص وسلوالو ځواکونو د ټولو وسلو او تجهیزاتو د نوي 

کولو په موخه پر اسرتاتیژیک پالن کار کوي.

که څه هم د یو غښتيل او معارص سمندري ځواک لپاره لوړو عملیايت لګښتونو 

ته اړتیا ده، خو بیا هم د سمندري امنیت په ساتنه کې پاتې راتلنه د دغو لګښتونو 

پر وړاندې هیڅ شی هم نه دي. د مخدره توکو او وسلو قاچاق په شان غیر قانوين 

فعالیتونو د مخنیوي او د سویس کانال، د سمندري تېلو او ګازو د سیمو غوندې د حیايت 

زیربناوو د امنیت خوندي کولو لپاره یوه پیاوړي سمندري ځواک ته اړتیا شته. 

املویز د فرانسویانو لخوا په یو مرصي کاخانه کې په ګډه جوړه شوه، خو مرصیانو د 

خپلو بیړیو د پراختیا او جوړولو لپاره او د جنګي وړتیا د زیاتولو لپاره له جرمني، جنويب 

کوریا او نور ملکونو رسه هم قراردادونه السلیک کړي دي. 

مرص د جزمني کمپنۍ تایسنکروپ رسه قرارداد السلیک کړ، ترڅو د مرص لپاره د 

تکنالوجي له اړخه پرمختليل څلور ډیزيل-برېښنایي اوبتلونه جوړ کړي. دا اوبتلونه د 

ټارپیدو او د بېړۍ ضد پر توغندیو سمبال دي. د نوموړو څلور اوبتلونو څخه وروستی 

akhbarelyom.com :به یې په 2020 کې په کار پیل وکړي.   رسچینه

د 2019 په مې کې تاجکستان د تروریزم پر ضد د یو نړیوال 

کنفرانس کوربه و، او خربداري یې ورکړ چې د تاوتریخجنو 

افراطیانو د مخنیوی لپاره همکاري ته اړتیا شته چې غواړي د 

مینځني اسیا حکومتونه نسکور کړي.

دغه کنفرانس کې، چې عنوان یې “د تروریزم او د مخدره 

توکو قاچاق او منظمو جرمونو له الرې د هغوی د متویل 

رسچینو پر وړاندې نړیواله او سیمه ییزه همکاري” وو، د 50 

هیوادونو او 25 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. 

تاجکستان د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، او د اروپا د 

امنیت او همکاري سازمان رسه یوځای د دغه کنفرانس په 

تنظیمولو کې مرسته وکړه.

په دغه کنفرانس کې د بهرنیو چارو وزیرانو، د امنیتي ادارو 

رییسانو، د ملکي سازمانونو استازو او دیپلوماتانو ګډون درلود. 

د بحث یوه غټه موضوع دا وه چې هیوادونه څنګه کوالی يش 

د تروریستي ګروپونو د متویل لپاره د پیسو لیږد بند کړي. 

د کنفرانس ګډون کونکي د داعش جنګیاليو د زرګونو 

کورنیو او ماشومانو د بیرته ستنیدو او یوځای کیدو پر موضوع 

باندې هم وغږیدل، چې د سوریې په شامل کې نیول شوي وو.

تاجکستان د تروریزم د پخوانيو پلویانو پر وړاندې چې 

په بهرنیو پوځي عملیاتو کې یې له ګډون څخه ډډه کړې، نرم 

چلند کوي. موخه دا ده، چې پښیامنه تندالرې بیرته ملکي ژوند 

ته راوګرځي.

د اروپایي ټولنې استازو د هغو پروګرامونو له مالتړ 

رسه خپله لېوالتیا وښوده تر څو د تاجکستان په ګډون هغو 

هیوادونو رسه مرسته وکړي چې له ګڼ شمیر بیرته ستنیدونکو 

بهرنيو جنګیاليو او د هغوی له کورنیو رسه الس او ګریوان دي.

مارسل پسکو، په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د 

شخړې د مخنیوي مرکز رییس خربداری ورکړ، چې نړیوال ټولنه 

نيش کولی له افغانستان رسه د تاجکستان اوږده ګډه پوله له 

پامه وغورځوي. 

د مرص نوی سمندري ځواک 
یونیپت کارکونکی

 یونیپت کارکونکی

یا د بیړیو په  مرص، د الکزاندر
کارخانه کې د املویز د فعالیت 

پیل ملانځي.  د مرص دفاع وزارت

تاجکانو په مینځين آسیا کې 

یزم د ګواښ په هکله  د ترور

نړۍ ته خربداری ورکړ

رسچینې: اینرتفکس، په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان، د تاجکستان د 
 News.tj ،بهرنیو چارو وزارت
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 یونیپت کارکونکی

د عربو ټولنې په عرب خلیج، یمن او سوریه کې د 

ایران د مداخلې په غندلو رسه خپله رسمرشیزه په 

مکه کې د 2019 په مې میاشت کې پای ته ورسوله.

عرب مرشانو په تیره بیا هغه بریدونه وغندل 

چې پکې د یمن له خاورې پر سعودي عربستان 

ایراين توغندي ویشتل کیږي. همدا راز په عرب خلیج 

کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه او په یمن کې د 

حويث یاغیانو څخه د ایران مالتړ وغندل شو.

د سعودي عربستان پادشاه اعلیحرضت سلامن 

بن عبدالعزیز آلسعود پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ، چې 

د ایران لخوا نورو هېوادونو کې د تروریزم د مالتړ پر 

وړاندې خپل مسئولیتونه تررسه کړي. 

د مرص ولسمرش، عبدالفتاح السیيس خپله ژمنه 

تکرار کړه، چې د عرب خلیج هیوادونو امنیت د 

مرص له امنیت رسه تړلی دی. 

د اردن پاچا اعلیحرضت دویم عبدالله بن الحسین 

د خپل هیواد پر دریځ باندې ټینګار وکړ چې د خپل 

عرب وروڼو له ګټو او امنیت څخه به دفاع کوي.

د عامن شاهي اردو په ډګر کې د رستیرو لپاره د خوړو په برابرولو کې ځان اتل ثابت کړ. 

د عامن اردو آشپزانو په کالنۍ بریتانیاين سیالی کې، چې د اردو د پایښت ساتونکوسیايل 

نومیده، او د 2019 په مې کې په بریتانیا کې نیول شوې وه، ګډون وکړ.

د اردو دیګونو په کارولو رسه، عامين ټیم وتوانید تر څو وچه ډوډۍ په داسې ډول 

پخه کړي چې مینځ یې له سبزیجاتو، غوښې، او نورو خوراکي توکو څخه ډک شوي و، او 

په پوځي خېمو کې د قضاوت کوونکو لخوا ازمویل کیدل.

عامن، بریټانیا او متحده ایاالت دغې سیالۍ لپاره ګډون کوونکي استويل وو. نوموړی 

د دې لپاره جوړه شوې وه چې د هر پوځ قابلیتونه وازمایي چې په ډګر کې خپلو رستیرو 

لپاره څنګه خواړه پخوي، ځینې وخت آشبزان اړ وو چې له ګډوډو موادو څخه یو شی 

تیار کړي. ډېر شمېر ټیمونو له یو بل رسه سیالی وکړه.

دا لومړی ځل وو چې د عامن د اردو اشپزان اردو د پایښت ساتونکو سیالۍ کې ګډون 

کوي، او د سیالۍ له روزنې مخکې، آشپزانو د خپل بریټانیایي رشیکانو رسه کتيل وو. د 

سیالۍ نوموړې روزنې ښه پایله درلوده چې په الندې ډول ده: عامين رستیرو د سفر په حال 

کې ځواکونو لپاره د خوو په برابولو کې نورو سیالۍ کوونکو ته ماتې ورکړه.

د عرب ټولنې له لوري د غندنې اعالمیې صادرېدل یونیپت کارکونکی

د عربو ټولنې مرشانو د 2019 د مې په 31 د سعودي عربستان په مکه ښار کې رسه وکتل.  ای اف یپ/ګيت عکسونه

د عراق ولسمرش برهام صالح د نورو هیوادونو 

په داخيل چارو کې د السوهنې بندیدل وغوښتل او د 

عراق امنیت یې د سعودي عربستان له امنیت رسه 

تړلی وباله.

د عرب هېوادونو استازو د منځني ختیځ 

هېوادونه او سیمه اییز او نړیوالو سازماونو نه 

غوښتنه وکړه، چې پر ایران باندې فشار واچوي، تر 

څو هغه سیاستونه پرېږدي چې په سیمه کې سوله 

او امنیت له ګواښ رسه مخ کوي. په سوریه کې 

السوهنه هم د نوموړو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. 

او په یمن کې یې موخه د تفرقې او شخړې 

 alarabiya.net ،CNN :رامینځته کول دي.  رسچینې

د عمان اردو له لوري د غوره 
سراشپز لقب ترالسه کول

کونه نندارې ته کېښودل چې د اردو د پایښت  عماين رستریي هغه خورا
په سایل کې تیار شوي وو.   شاهي لوجستیيک قویل اردو، د بریتانیا اردو



33

لبناين ځواکونه او د هغوی ایتالیایي، فرانسوي او اسپانیایي رشیکان د 2019 

په سپتمرب کې د ساحوي توپخانې، ماشیندارو او د الوتکې ضد توغندیو رسه د 

تروریزم پر ضد ګډ پوځي مترینات تررسه کړل.

دغه پوځي مترینات چې اوسپنیز توپان نومیدل، د سویيل لبنان په راس 

نګورا ولسوالۍ کې تررسه شول او اروپایي ځواکونه هم په لبنان کې د ملګرو 

ملتونو لنډمهاله ځواکونو رسه یوځای په کې ګډون درلود. د پوځي متریناتو 

چمتو کوونکو فريض تروریستي بریدونه وکړل. دا داسې بریدونه وو چې د 

هغوی د دفع لپاره د توپخانې او ماشیندارو انداختونو ته اړتیا وه.

 د لبناين ځواکونو له پنځمې او اوومې پیاده لواګانو څخه لبناين رستیري 

د مترین لپاره د ساور او مرجیون سیمې ته استول شوي وو، په داسې حال 

کې چې د مداخلې پنځم کنډک په سویيل لیتاين سیمه کې ځای پر ځای و. 

ایتالیایي، اسپانیایي او فرانسوي ځواکونه په نورو برخو ویشل شوي وو. په 

لبنان کې د ملګرو ملتونو لنډمهاله ځواکونو قومندان تورن جرنال ستیفنو دل 

کول او لبناين برید جرنال روګیه الهیلو د مترین د اداره کوونکو په توګه دنده 

تررسه کوله.

د پوځي مترین چمتو کوونکو د ځواکونو له هغو وړتیاوو څخه ستاینه 

وکړه، چې وتوانېدل فريض موخې د 105 میيل ساحوي توپ، ام113 د پرسونل 

زرهدارو ګاډو چې د الوتکې ضد ماشیندارو باندې سنبال وو، او 12.7میيل درنو 

ماشیندارو په کارولو رسه په دقت رسه وويل.

 د پیاوړي توپان پوځي متریناتو کې په لبنان کې د ملګرو ملتونو لنډمهاله 

ځواکونو او د لبناين وسلوالو ځواکونو تر مینځ د یرغل د مخنیوي په پار 

همغږي او همکاري وښودل شوه. جرنال دل کول د نورو پوځي مترینونو ژمنه 

وکړه ترڅو پر مټ یې د ځواکونو چمتووالی لوړې سطحې ته ورسیږي.

برید جرنال الهیلو هم د ګډو هڅو ستاینه وکړه. هغه وویل، “مونږ زده 

کوو چې څرنګه خپلې وسلې د یو بالقوه دښمن په مقابل کې په سمه او 

یه   اغیزناکه توګه استعامل کړو”.  رسچینې: الجمهور

د عربو ټولنې مرشانو د 2019 د مې په 31 د سعودي عربستان په مکه ښار کې رسه وکتل.  ای اف یپ/ګيت عکسونه

په لبنان کې د ملګرو ملتونو لنډمهالو ځواکونو او لبناين ځواکونو ګډ پوځي تمرینات تررسه کړل 
 یونیپت کارکونکی

د لبنان او د ملګرو ملتونو 
کونه په سویلي لبنان  ځوا

کې په ژوندۍ بڼه د انداخت 
پوځي تمرین کې ګډون وکړ. 

 ای اف یپ/ګيت عکسونه
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یونیپت کارکونکی

ازبکستان د ملګرو ملتونو له چارواکو رسه یو لړ غونډې تررسه 
کړې، چې پر سیمه ایز امنیت، د مخدره توکو پر ضد مبارزه او له 

چاپېریالیز ټیټوايل څخه د آرال سمندرګي ساتلو باندې بحث وکړي.

د 2019 په اپریل کې د ازبکستان ولسمرش شوکت میرزایوف 

د ملګرو ملتونو له عمومي منيش انتونیو ګوترس رسه وکتل ترڅو د 

افغانستان په با ثباتولو کې د ازباکستان پر دوامداره مرسته، او د 

هیواد پر هغې ژمنې باندې خربي وکړي چې د ارال سمندرګي په 

سیمه کې د ژوند کیفیت ښه کړي. دا سمندرګی د شوروي په دوران 

کې د اوبو له کوږوايل/انحراف رسه خراب شو، چې غوښتل یې د 

منځنۍ اسیا ټولو کرهڼیزو فارمونو ته د اوبو لګولو اوبه ورسوي. 

نه یوازې دا چې د سمندرګي یوه برخه ورکه شوي، بلکه پاتې شوې 

اوبه په کیمیاوي رسه او د بوټو د ناروغیو په درمل ککړه ده.

د ملګرو ملتونو د موسسو رسه د همکاريو د ال ډېرولو لپاره 

د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په تاشکند 

کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرایمو د دفرت له اجرایه 

رییس یوري فدیتوف رسه د 2019 په مې کې وکتل. د کتنې موخه 

د مخدره توکو د قاچاق پر وړاندې د سیمه اییزې همکارۍ ډېرول 

وو، چې تر ډېره له افغانستان څخه رسچینه اخيل. کاملوف زیاته 

کړه چې د مخدره توکو له قاچاقه ترالسه شوي عواید د تروریزم د 

جلب او جذب، تبلیغاتو او تاوتریخوايل لپاره استعاملیږي. 

کاملوف ملګري هیوادونه وهڅول چې د افغانستان بحران په 

ختمولو کې مرسته وکړي، د سولې پروسه چټکه کړي او په چټکۍ 

رسه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي ستونزې، چې د سیمې له بې 

ثباتی رسه مرسته کوي، حل کړي. 

د ازبکستان د مخدره توکو ضد سرتاتیژي د مخدره توکو د 

استعامل او غیرقانوين قاچاق د مخنیوي په موخه له 2016 نه تر 

2020 پورې د عمل هراړخیز پروګرام کې پوښل شوېده. 

ګوترس ازبکستان لپاره د هر اړخیزو همکاریو خربه کړې ده 

ترڅو د سیمې د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. هغه په 2016 

کې د اسالم کریموف د مړینې څخه وروسته په هیواد کې د قدرت 

سوله ایز لیږد وستایه.

د عراق اردو په تیرو څو کلونو کې د داعش له لوري د نیول شویو سیمو بېرته نیولو تر 

څنګ، د پام وړ السته راوړنې درلودې. د داسې پرمختګ د دوام لپاره د عراق پارملان د 

2019 په جون کې تورن جرنال نجاح الشامري د نوي دفاع وزیر په توګه وټاکه. 

نوموړی پست او همدا راز د کورنیو چارو او دعدلیې وزارتونه د څو میاشتو لپاره 

خايل پاتې وو، چې وروسته صدر اعظم عادل عبداملهدی نوی حکومت تشکیل کړ.

ډاکټر یاسین الیارسي د کورنیو چارو وزیر او قايض فاروق امین د عدلیې وزیر په 

توګه تایید شول.

په یو داسې هیواد کې چې له دوامداره امنیتي ننګونو رسه مخامخ دی، د حکومت 

د مرشتابه څوکیو ډکول ډیر مهم و. د دفاع، د کورنیو چارو او د عدلیې وزارتونه چې 

پوځ، پولیس او محکمې په کې ګډون لري، هغه درې وزارتونه دي چې د تروریزم ضد 

جګړې لپاره ډیر حیايت ګڼل کیږي.

دفاع وزیر الشامري یو متقاعد تورن جرنال دی چې د عراق حريب پوهنتون څخه په 

کال 1987 کې فارغ شوی دی. هغه د کال 2003 څخه په 2018 کې د تقاعدې تر وخته 

پورې د څو ځانګړو عملیاتو د قطعو مرشي کوله. هغه په اردن، سعودي عربستان او 

متحده ایاالتو کې خپلې روزنې ترالسه کړېدي. 

وزیر الشامري د داسې یو پوځ قومانده اخيل چې پر داعش د بري موندلو او د 

هغې خاورې د بېرته نیولو رسبېره چې یو وخت دغې تروریستي ډلې اشغال کړی و، 

هڅه کوي تر څو هغو تروریستي عنارصو پسې وريش چې په دښتو او غرونو کې یې 

پناه اخیستي ده. داعش د 2019 په مارچ کې خپله غټه ښاري پایګاه د سوریې په باغوز 

ښار کې له السه ورکړ.

د عراق اردو د 2014 د جون تر وخته چې داعش د درېیو عراقي والیتونو پراخې 

سیمې الندې کړې وي، په ښه وضعیت کې ده. د حیدر العبادي د صدر اعظمی پر 

مهال پوخ له رسه ترتیب او سمبال شو او په جدیت رسه ورته روزنه ورکړل شوه.

د داعش پر وړاندې بریا چې د ایتالف د هوایي ځواک په مرسته ترالسه شوه، د 

عراق اردو ته تجربه او زړورتوب په الس ورکړل، او د هغو ښاریانو شمیر کې زیاتوالی 

راغی، چې د عراق پوځ ته د یو پیاوړي ځواک په سرتګه ګوري چې کوالی يش هیواد نه 

Military.com ،alarabiya.net :ساتنه وکړي.  رسچینې

رسچینې: د ملګرو ملتونو لپاره د ازبکستان جمهوریت دایمي دفرت، د ازبکستان 
Uza.uz ،د بهرنیو چارو وزارت

ازبکستان او ملګري ملتونه پر 
سیمه ایز امنیت خبرې کوي

یونیپت کارکونکی

یر ټاکنه د عراق حکومت له لوري د دفاع وز
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د رسحدي ګارد ځواکونه هغه وروستي اردين 

وسلوال ځواکونه دي، چې د اردن د عملیايت 

ښکېلتیا له پروګرام څخه ګټه اخيل. دا یو څوارلس 

اونیز پروګرام دی، چې د متحده ایاالتو لخوا مايل 

مرسته وررسه کیږي.

دغه پروګرام د 2019 په لومړیو شپږو میاشتو 

کې د اردن د وسلوالو ځواکونو د رسحدي ګارد 

ځواکونو 5ام او 10ام کنډک ته روزنه ورکړه. 

له عامن څخه د باندې د انداخت په یو میدان 

کې امریکايي او اردين ځواکونو په ژوندۍ بڼه د 

هاوان په ویشتلو، د کیمیاوي وسلو د بریدونو، له 

پایګاو څخه په دفاع کولو او د ټانک ضد جګړې 

کولو رسه خپل مهارتونه پراخ کړل. رستېرو همداراز 

د پوځي ډاکټرانو، نښه ویشتونکو او ماشیندار 

ټیمونو د دندو مترینونه هم تررسه کړل. 

د اردن د عملیايت ښکېلتیا له پروګرام څخه 

تر فارغیدو وروسته، د رسحدي ګارد ځواکونو 

د اردن شاميل رسحد ته ولیږل شول، چیرته چې 

تاوتریخجن افراطیان له سوریې څخه پولې دې 

غاړې ته د راوښتو هڅه کوي.

اردين برید جرنال خالد محمد املساید او بیا 

د شاميل سیمې قومندان تر ګامرېدو وروسته، د 

رسحدي ګارد ځواکونه یې د السته راوړنو له کبله 

وستایل او د متحده ایاالتو د پوځي ښوونکو څخه 

یې د هغوی د مرستې په پار مننه وکړه.

جرنال املساید د 2019 په مارچ کې د 10ام 

کنډک د فراغت په مراسمو کې وویل، “دغه امنیت 

چې تاسو یې نیسئ، ستاسو په کورنیو کې ستاسو د 

ښځو، ماشومانو، مور او پالر د یو عادي ژوند ته د 

ادامې ورکولو لپاره دی”. مونږ به د خپلو متحدینو 

رسه الس په الس وتوانیږو تر څو له تروریزم رسه 

جنګ وکړو او د خپل هیواد امنیت وساتو.

اردين ځواکونه د کالیفورنیا ميل ګارد رسه د 

اردن د عملیايت ښکېلتیا پروګرام کې یوځای برخه 

واخیسته. د نوموړي پروګرام لګښتونه د تروریزم 

ضد مشارکت له بودیجې څخه ورکړل شول. د یادې 

بودیجې له الرې متحده ایاالت، بهرنیو امنیتي 

ځواکونو ته د کړکیچونو پر وړاندې د غربګون او د 

تروریزم پر وړاندې د دفاع لپاره مرستې ورکوي.

د مارچ میاشتې په مراسمو کې امریکايي 

قومندان ډګرمن جریمي ټي اپکینز وویل: د 

دې 10 اونیو په موده کې ستاسو مهارتونه په 

انفرادي توګه ډېر شوي تر څو خپلې وړتیاوې 

له ډلګۍ څخه د ټويل تر کچې پورې د روزنو له 

الرې پراخې کړئ.

تاسو د ښې هوا پر مهال روزنه ترالسه کړه 

او کله چې هوا سړه او ملده شوه، نو پر عنارصو 

باندې مو خپلې تجربې ترالسه کړې. د روزنې په 

بهیر کې، تاسې د زده کړې لپاره له ځانه لوړه 

انګیزه او چمتووايل وښود.

کونه د متحده ایاالتو تر روزنې الندې  د اردن رسحدي ځوا
یونیپت کارکونکی

  www.diyaruna.com ،رسچېنې: د متحده ایاالتو د اردو ملي ګارد

د اردن د عملیايت ښکېلتیا پروګرام د یوې برخې په توګه، د اردن د 
ینايت انداختونه تررسه کړل. کونو د ټانک ضد توغندیو تمر وسلوالو ځوا

ضابط براین باربور/ د متحده ایاالتو د اردو ملي ګارد 
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له یونيپت رسه همکاري وکړئ

>> مونږ څخه آنالین لیدنه وکړئ <<

د پوهې 

                           یونیپت هغه مجله ده چې په منځین ختیځ،
               جنويب او مرکزي آسیا کې په وړیا ډول هغو کسانو ته 

   ورکول کيږي چې امنیيت معامالتو رسه رس او کار لري.

لطفا خپل نوم، دنده، عنوان 

یا رتبه، د ليک استونې پته او 

برېښنالیک آدرس مو ولیکئ.

Unipath :یا ليک وليږئ

د وړیا ګډون لپاره: مونږ ته په دغه آدرس برېښنالیک وليږئ:
 CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

حقوق 
ليکونيک د خپلو اصلي موادو د ساتلو ټول 

حقوق لري. خو مونږ دا حق لرو چې مقالې 

اصالح کړو ترڅو د اندازې او اديب طرز له مقرراتو 

رسه برابر يش. د مقالې ليږل دا نه تضمینوي 

چې هغه حتما خرپيږي. له یونیپت رسه د 

همکارۍ په موخه، تاسو پورته رشایط مئن. 

د ليږلو الرښوونې 
ستاسو په خپله ژبه لېږل شوې منځپانګې ته 	 

غوراوی ورکول کیږي. یونيپت به هغه وژباړي

یاتې نه وي	  مقالې باید د 1,500 کلیمو څخه ز

د هر ځل ليږلو رسه په مهربانۍ رسه یوه لنډه 	 

بیوګرايف او د اړيکې معلومات رشیک کړئ

د عکس اندازه باید حد اقل 1 مګابایت وي	 

ټولې کيسې او نظریات، ایډیټ کوونيک ته لیکونه، مقالې، عکسونه او نورې منځپانګې د 

یونيپت رسمقالې کارکوونکو ته په دغه آدرس وليږئ

رشيکول

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL


