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د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺟرنال ﻣﯿﭽﯿﻞ
"اﯾﺮﯾﮏ" ﮐﻮرﯾﻼ
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ

ډګﺮوال ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻘﻄﺎن ،د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،د ﮐﻮﯾټ
ځﻤﮑﻨﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،ډګﺮﻣﻦ ﻟﻮرا ﮐﺮاس ،ﮐﺎري ځﻮاک ﺳﭙﺎرﺗﺎن
اﺳﺘﺨﺒﺎرات او ډګﺮﻣﻦ ﮐﻮﯾﻨټﯿﻦ ﻣﮏ ﮐﺎرټ ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل رﯾﯿﺲ،
د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګﻪ ،درﯾﻢ ﭘﻮځ/اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﭘﻮځ ﻣﺮﮐﺰي
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه

د ﻟﻮړﭘﻮړې ﻣﴩ ﭘﯿﮋﻧﯿﺎل

د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻮرﻧﺠﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ،د ﻗﻄﺮ اﻣﯿﺮي ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک

دﺳﯿﻤﯥ ﺷﺎﺧﻮا

د اړﯾﮑﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت
Unipath

c/o Commander
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.
MacDill AFB, FL 33621
USA

CENTCOM.
UNIPATH@MAIL.MIL

ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ وﺗﻞ :د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن او ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ګﺪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﭘﻮځﻲ ﮐﺎر.
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮزاﺑﯿﮑﻮف ،د ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﮐﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د دﻓﺎع وزارت ﻟﻮړ ﭘﻮړی اﺳﺘﺎزی

د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ او اﺳﺮاﯾﯿﻠﻮ ﺳﻤﻨﺪري
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﻤﻨﺪري ﻫﻤﮑﺎرۍ دګټﻮ
ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ دﻻﯾﻞ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ،د
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻨځﻤﯥ ﺑﯿړۍ او د ګډو ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺑﺮﯾډ ﮐﻮﭘﺮ؛ د ﺑﺤﺮﯾﻦ د ﺷﺎﻫﻲ ﺳﻤﻨﺪري
ځﻮاک ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺼﺎم ،او د
اﺳﺮاﻳﻴﻠﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ډﻳﻮﻳډ ﺳﺎر ﺳﻼﻣﻪ

ﻣﺴﻠﮑﯿﺘﻮب
او ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﭘﻪ ﭘﻮښ ﺑﺎﻧﺪې:
د ﻣﴫ ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ او ﯾﻮﻧﺎن څﺨﻪ ﭘﻮځﻲ ﺟټ اﻟﻮﺗﮑﯥ
د ﻣﴫ د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري  21متﺮﯾﻦ ﭘﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ د اﻫﺮاﻣﻮﻧﻮ ﴎه اﻟﻮﺗﻨﻪ ﮐﻮي.
د ﻣﴫ وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ 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 اﯾﺎﻻﺗﻮ 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
اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ادارې د ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ او
ﻟﯿﺪﻟﻮرﯾﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻘﺎﻟﯥ د ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري
ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي او ﻟﻪ اړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﻮرې
ﻣﻨځﭙﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ اﻋﺘﺒﺎر ورﮐﻮل ﮐﯿږي.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ 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.

د ﻟﻮړﭘﻮړي ﻣﴩ ﭘﯿﻐﺎم

زه

ﺧﻮښ ﯾﻢ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﴎﻣﻘﺎﻟﯥ
د ﻟﯿﮑﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د
ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﺑﻠﻨﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ د
ﺳﻮﻟﯥ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮ ﺳﺎﺗﻨﯥ او اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪې
ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي.
ﻗﻄﺮ د ﯾﻮ ﻫﯿﻮاد د ﺧﻠﮑﻮ ﯾﺎ د څﻮ
ﻫﯿﻮادوﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨځ ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰ او
ګډ ژوﻧﺪ ﮐﻠﮏ ﺑﺎور ﻟﺮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د
ﻗﻄﺮ دوﻟﺖ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ
ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﯿﺎ ﴎه اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﻮي د ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰو
ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺨﮑښ و او وي ﺑﻪ .ﯾﺎ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫڅﻮ ﴎه ﭘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻻرو ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب ورﮐﻮي او
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﻻﻧﺠﯥ ردوي.
د ﻗﻄﺮ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﻮﻟﯥ ﴎه د ډﻟﻪ اﯾﺰو او څﻮ اړﺧﯿﺰو ﮐړﻧﻮ
ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ وﯾﺎړي .ﻣﻮږ دا ډول ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎوې ﻧﻪ ﯾﻮازې ﭘﻪ
ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ او ﻣﺮﮐﺰي او ﺟﻨﻮيب اﺳﯿﺎ ﮐﯥ ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت
د ټﯿﻨګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﻻره ګڼﻮ.
د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﻟﭙﺎره دا ژﻣﻨﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﺎل  2021ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د ﻗﻄﺮ د ﻏړﯾﺘﻮب د  50ﮐﻠﯿﺰې د ﳌﺎﻧځﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﺑﯿﻠګﻪ ده ،ﮐﻮم ﭼﯥ
ﺟﻼﻟﺘآمب اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺦ متﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ال ﺛﺎين د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډې
ﺗﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﻧﺎﮐﺮارﯾﻮ ﴎه ،ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ
د ﻫﺮاړﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﳼ ﺟﻮړﺟﺎړي ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ ﯾﻮ ځﻞ ﺑﯿﺎ څﺮګﻨﺪ ﮐړ ،ﭼﯥ
ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوی وﻟﺮي او ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﺗﺮﻫګﺮۍ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
وﮐړي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻮ ځﻞ ﺑﯿﺎ د ﻫﻐﻮ ﺳﺨﺖ درﯾځﻮ ﭘﻪ ځﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﳾ ﺑﺪﻟﯿﺪﻟﯽ
ﭼﯥ ﻧړۍ ﺗﻪ ﺗﺮﻫګﺮي ﺻﺎدر ﮐړي .اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ اﻧﺰوا او ﺑﯥ وزﻟۍ
ﮐﯥ ډوب ﻧﴚ ،ﻫﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﯥ د ﻧﺎ اﻣﯿﺪۍ او اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﻻﻣﻞ ﮐﯿږي.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ د
ﻟﯧږدوﻟﻮ اﺟﺎزه ورﮐړي ده.
د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ او ﺳﭙﺘﻤﱪ ﮐﯥ ،ﻗﻄﺮ ﻟﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﴎه
ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﺴګﻮﻧﻮ زرو اﻓﻐﺎن وګړو او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭘﻪ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ و .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ د
ﻧﺠﻮﻧﻮ د ښﻮوﻧځﻲ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺟﻼﻟﺘامب
اﻣﯿﺮ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﯾﻨﺎ ﮐﯥ ووﯾﻞ" :دا زﻣﻮږ ﺑﴩي دﻧﺪه وه".

ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎل  2020ﮐﯥ د ﮐﻮوﻳډ19 -
اوﺑﺎ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ راﻏﻠﻪ ،ﻗﻄﺮ زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻃﺒﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻻره
ﻫﻮاره ﮐړه .دﻏﻪ ﻫﯿﻮاد ﺧﭙﻞ ﻣﺎﱄ ﻣﻼﺗړ د
ﻧړﯾﻮال روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﺗﻪ وﻟګﺎوه ﺗﺮڅﻮ
د ﻏﺮﯾﺒﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره واﮐﺴﯿﻨﻮﻧﻪ واﺧﲇ.
ﻫﻤﺪاراز د ﺳﻮ اړﺧﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﻟﭙﺎره
د ﻗﻄﺮ ژﻣﻨﺘﯿﺎ د ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺷﻮرا ﺑﺎﻧﺪې
زﻣﻮږ د ﺑﺎور ﻟﻪ ﻻرې څﺮګﻨﺪﯾږي ﺗﺮڅﻮ د
ﺧﱪو ﻟﻪ ﻻرې دوه اړﺧﯿﺰ ﺑﺎور راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﳾ.
د ﺧﻠﯿﺞ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺷﻮرا ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮځﺎی ﺑﻪ د ﯾﻤﻦ د
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﱪو اﺗﺮو ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول وﻟﻮﺑﻮي ﭼﯥ ﺳﯿﺎﳼ ﯾﻮواﱄ
او د ﻫﯿﻮاد ځﻤﮑﻨۍ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﺗﻪ وده ورﮐړي .دا ډول ډﻟﻪ اﯾﺰ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ د
ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړې ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﯾﯥ ﺑﯥ
ﺛﺒﺎﺗﻪ ﮐړي.
زه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ د ﻗﻄﺮ د اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻫﻮاﯾﯽ اډې د
ﻣﻬﻢ رول ﻟﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ او ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ ﻧﺸﻢ ﮐﻮﻟﯽ.
د دﻏﻪ اډې وروﺳﺘﯽ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻣﻨځ دواﻣﺪاره
ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي.
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﭘﻪ ﻋﺮاق او ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ د داﻋﺶ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻮاﻳﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﮐﺰ و .ﻟﻪ دﻏﻪ اډې څﺨﻪ اﻟﻮﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ اوﺑﻮ ﻻرو
ﮐﯥ د ﺳﻮداګﺮۍ آزاد ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻀﻤﯿﻨﻮي ﭼﯥ ﻗﻄﺮ او ګﺎوﻧډﯾﺎن ﯾﯥ ﮐﺎروي.
اﻟﻌﺪﯾﺪ د زرګﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﴎه ﮐړل ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
ﻫﯿﻮاد ﻳﻲ ﭘﺮﯾښﻮد .د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ او ﺳﭙټﻤﱪ ﮐﯥ ﺗﺮ  40,000څﺨﻪ
ډﯦﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ دﻏﯥ اډې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل.
د ﻗﻄﺮ ﻫڅﻮ ﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ وﻟﺴﻤﴩ ﺟﻮﺑﺎﯾډن ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ وﮐړه ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺷﺨﴢ ﺗﻮګﻪ ﯾﯥ ﺟﻼﻟﺘآمب اﻣﯿﺮ ﺗﻪ ټﯿﻠﯿﻔﻮن وﮐړ او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ
ﯾﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د اﻟﻮﺗﮑﻮ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻗﻄﺮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ
ﻣﻨﻨﻪ وﮐړه.
د ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﭘﻪ دې ګڼﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ګټﻪ د ﺳﻮﻟﯥ او ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ
د زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ د ﻻرو ﭼﺎرو ډﯾﺮی ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ وﻣﻮﻣﺊ ،د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻟﻪ ﴍﯾﮑﻮﻟﻮ
څﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ ﺗﺮ څﻮ ﻣﻠﺘﻲ ﭘﻮځﻲ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﭘﻮرې او د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ
ﻣﻼﺗړ ﭘﻮرې .ﻗﻄﺮ وﯾﺎړي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫڅﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﴩ دی.
ډګﺮ ﺟرنال ﺳﺎمل ﺑﻦ ﺣامد اﻟﻨﺎﺑﺖ ،د ﻗﻄﺮ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ

د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﯾﻮه
ځﻠﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺑﯿﻠګﻪ
د ګډو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری  21د دودﯾﺰو او ﻏ
رواﺟﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره زرګﻮﻧﻪ ﴎﺗي ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د

اوړي ﭘﻪ ﯾﻮه اراﻣﻪ ﺳﻬﺎر ﭼﯥ ﺷﭙﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ اوښﺎن او وزې څﺎرﻟﯥ ،وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺧﻮﻟﯿﻮ ﴎه ﭘﻪ ﭘﮏ اپ ﻣﻮټﺮوﮐﯥ
ﭘﺮ ﯾﻮه ﻣﴫي ﮐﲇ ﺑﺮﯾﺪ وﮐړ .ﺗﺮﻫګﺮو ﮐﻠﯿﻮال د ﯾﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻧﯿﻮل ،د وداﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﴎ ﯾﯥ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﻪ وﻟګﻮل او د ﺑﺮﯾښﻨﺎ
ﺳټﯿﺸﻦ ،ښﻮوﻧځﯽ ،د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪ او ﮐﻠﯿﻨﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﯿﺮه داران ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐړل.
د ﻣﴫ ،اردن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﯾﻮﻧﺎن او ﻗﱪس څﺨﻪ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎيت ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻣﻬﺎرت
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﴎﺗﯿﺮو ﯾﻮ څﻮ ﻣﻠﯿﺘﻲ ټﯿﻢ  -د اﺷﻐﺎﻟګﺮو د ﺷړﻟﻮ او د ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ د راګﺮځﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻس ﭘﮑﺎر ﺷﻮ.
د دوو  C-130ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮريت اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻏږ د ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻫﻮاﯾﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻇﻬﻮر ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐړه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺮاﺷﻮټ ﯾﯥ د ﮐﲇ
ﻫﺎﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﺮﮐﺖ وﮐړ .ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘټﺮې د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر راښﮑﺘﻪ ﺷﻮې او د رﺳﯽ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
ﯾﯥ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﴎﺗﯿﺮي ښﮑﺘﻪ ﮐړل .ﴎﺗﯿﺮي ﻟﻪ ټﺎﻧګﻮﻧﻮ ﴎه راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮل ،ﺧﭙﻞ ځﻮاک ﯾﯥ د
ټﺎﻧﮑﻮﻧﻮ او زﻏﺮه واﻟﻮ ﻣﻮټﺮو ﭘﻪ ﮐﺘﺎروﻧﻮ ﻣﺨﺘﻪ ﮐړ.

د ﻣﴫ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﭘﺨﻮا ﻟﻮی درﺳﺘ ﺟﲊال ﷴ ﻓﺮ ﯾﺪ ﺣﺠﺎزي،
ښﻲ ،ﮐﻮرﺑﻪ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﭘﺨﻮا ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ِ
ِ
ﺟﲊال ﮐ ِﻨﺖ َﻣﮑﲋی ،ﭼﭗ ،د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﭘﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ.

ﺿﺎﺑﻂ اﻣﱪ ﮐﻮﺑﯿﻨﺎ /د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮځ
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د ﻣﴫ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﯾﻮه

وداﻧۍ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړه ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮو

څﺨﻪ د ﮐﻠﻲ ﺑﯿﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي.
ﺿﺎﺑﻂ ډﯾﻦ ګﲍ /د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ
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ﺗﺮﻫګﺮو ﻟږ ﭼﺎﻧﺲ درﻟﻮد :ﭘﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﯥ ،دوی ﻣړه ﯾﺎ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل او
ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐﯥ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻮل.
د دې ﮐﲇ ﺑﺮﯾﺪ ﭼﯥ د  400څﻮﻣﻠﺘﻲ ﴎﺗﯿﺮو ﭘﮑﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ وه د روښﺎﻧﻪ
ﺳﺘﻮری  21ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ځﺎﻧګړﺗﯿﺎو څﺨﻪ و ،د ﻣﴫ ﭘﻮځﻲ متﺮﯾﻦ ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﻧګﯿﺐ
ﭘﻮځﻲ اډه ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺮﮐﺰ و او د  2021د ﺳﭙټﻤﱪ  2-16ﭘﻮرې ﺗﺮﴎه ﺷﻮ.
د اﺗﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ د  4,300څﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﴎﺗﯿﺮو ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﯿﺴﺘﯥ وه ،ﭼﯥ ﻧﯿامﯾﻲ ﯾﯥ د ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯿﻮاد ﻣﴫ ﻟﺨﻮا ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي و .روښﺎﻧﻪ
ﺳﺘﻮری د ﻧړۍ ﯾﻮ ﻟﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﭘﺮاﺧﻮ څﻮ اړﺧﯿﺰو متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ دی ﭼﯥ ځﻤﮑﻨﻲ،
ﺳﻤﻨﺪري او ﻫﻮاﯾﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ښﮑﯿﻞ دي.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﺟﻨګﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اوﺑﻮ څﺨﻪ ځﻤﮑﯥ ﺗﻪ او د ټﺎﻧﮏ او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ
ﺟګړه ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري ﮐﯥ ﻟﻮی رول وﻟﻮﺑﻮل ،ډﯾﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ
ﺑﺮﺧﯥ ﺑﺎﻧﺪې او ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ او ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨړو ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وه.
"روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﭘﯿښﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﯿﺮل ﮐﯿږي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﯥ وروڼﻪ او دوﺳﺖ ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ،د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﻧﺪازې،
د ﭘﻼن او ﭼﻤﺘﻮواﱄ ﻣﻬﺎرت ،د روزﻧﯥ او ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻨﻮع ،او د ﻋﴫي ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﻮ
د ﮐﺎروﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﯥ ﴎه ،د ﻣﴫ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د روزﻧﯥ ﻣﴩ ﺟرنال
رﻓﯿﻖ ﻋﺮﻓﺎت ووﯾﻞ.
د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ
ﻟﺴګﻮﻧﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړو اﻓﴪاﻧﻮ د ﭘﻮځﻲ ﻫﻤﻐږۍ ارزوﻧﻪ وﮐړه .ﺑﺮﯾﺪ ﺟرنال ﺳﻌﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
د ﻋﺮاق د ځﻤﮑﻨﯿﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د روزﻧﯥ ﻣﴩ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻋﺮاق ﭘﻪ

د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﻣﴫ او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﻏړي د روښﺎﻧﻪ

ﺳﺘﻮری  21ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﭘﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ د ﮐﯿﻤﯿﺎوي ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾيک ،رادﯾﻮﻟﻮژﯾيک

او اټﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﯾﺪوﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﺗﺠﻬاﺗﻮ ﮐﺎرول ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﮐﻮي.
ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺟټ ﻫﺎګ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ
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ﺷامل ﮐﯥ ﻟﻪ ښﺎروﻧﻮ څﺨﻪ د داﻋﺶ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ ﭘﻪ ﺷړﻟﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړ.
"زه وﯾﻼی ﺷﻢ ﭼﯥ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ متﺮﯾﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ګڼ ﻣﯿﺸﺘﻪ ښﺎرګﻮټﻲ
ﺑﺎﻧﺪې د ﯾﻮې ﺗﺮﻫګﺮې ډﻟﯥ د ﺑﺮﯾﺪ اﻧډول ﺳﻢ او دﻗﯿﻖ و ".ﺟرنال اﺑﺮاﻫﯿﻢ ووﯾﻞ.
"دې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﻟﭙﺎره د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ،ﺗﺨﻨﯿﮑﺮاﻧﻮ او ﴎﺗﯿﺮو ﻣﺴﻠﮑﻲ
ټﯿﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﺷﺘﻪ".

د ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر

ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د روزﻧﯥ او متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ،ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری متﺮﯾﻦ ﮐﯥ د
ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻣﴩاﻧﻮ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر د ﻣﻌﺎﴏ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﭘﻮځﻲ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﺎم ځﺎﻧﺘﻪ راواړوه .ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﯾﻮه داﺳﯥ ﻧړۍ
ﺑﺎﻧﺪې وِﻏږﯾﺪه ﭼﯥ د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ګﻮاښﻮﻧﻪ ،وﺑﺎ ،ﺗﺮورﯾﺰم،
اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ ﺷﺨړې او ﺳﺎﯾﱪي ﺟګړه ﭘﻮځﻲ ﭼﻤﺘﻮواﱄ ﺗﻪ ﺑڼﻪ ورﮐﻮي.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻫﻮاﯾﯽ ځﻮاک ﺗﻮرﻧﺠرنال اﻟﯿﮑﺴﺲ ګﺮﯾﻨﮑﻮﯾﭻ ،د ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﴩ ،د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ او
دواﻣﺪاره ګﻮاښ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړﺗﯿﺎ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ .دا ډول ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﯥ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﺳﺨﺖ درﯾځﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د ټﯿټ ﻟګښﺖ ﻫﻮاﯾﻲ
ځﻮاک ډﯾﺮي وړﺗﯿﺎوې ورﮐﻮي.
ﺗﻮرن ﺟرنال ګﺮﯾﻨﮑﻮﯾﭻ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﮐﯥ د څﻮ ﻣﻠﯿﺘﻲ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ" :ﮐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ورځ ﻟﻪ دې ګﻮاښ ﴎه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﺊ ،راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺑﻪ ورﴎه ﻣﺦ ﮐﯿږئ ،ﻧﻮ اوس
د دې وﺧﺖ دی ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﻓﮑﺮ وﮐړئ".

د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ډګﺮوال ﺣﻤﺪان اﻟﻌﻨﺰي ورﴎه ﻣﻮاﻓﻖ و .ﻫﻐﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮاد
څﻨګﻪ ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ د ﺣﻮيث ﻣﻠﯿﺸﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﻮﻏﻮل ﺷﻮي ﺳﻠګﻮﻧﻪ ډرون ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺷﻨډ ﮐړي .ځﯿﻨﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ
اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ګﺮاﺟﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﭘټﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮي ،ﭼﯥ د دوی اﺻﲇ ځﺎی ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮل
ﯾﯥ ګﺮان ﮐړي.
ډګﺮوال ووﻳﻞ" :دا ﻣﻠﯧﺸﯥ او ﺗﺮﻫګﺮې ډﻟﯥ د ټﻴﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪان دي ،ﭼﯥ د
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻢ ﻧﻪ دي" ".دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ دوی ﻟﻪ ﺑﻬﺮين ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي".
د ﻣﴫ ﺟرنال رﻓﯿﻖ ﯾﻮازﯾﻨﯽ ﮐﺲ ﻧﻪ و ﭼﯥ وړاﻧﺪﯾﺰ ﯾﯥ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻮځ د ﺑﺤﺮان ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړي
ﭼﯥ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﮑﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻮﯾﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ وړاﻧﺪوﯾﻨﯥ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي.
"دا ﻫﻐﻪ ﻧﻨګﻮﻧﯥ دي ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ورﴎه ﻣﺦ ده ،ﮐﻪ ﻫﻐﻪ داﺧﲇ ﯾﺎ ﺑﻬﺮين ګﻮاښﻮﻧﻪ وي ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﻲ
آﻓﺘﻮﻧﻪ ،دا د ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اړﯾﻨﻪ ده ﭼﯥ د ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ وړاﻧﺪوﯾﻨﻪ وﮐړي ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﳾ
ﺗﺮڅﻮ اﻏﯿﺰ ﯾﯥ ﮐﻢ ﳾ".

ﻏ دودﯾﺰ ګﻮاښﻮﻧﻪ

دا ﻫﺎﯾﱪډ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﺘﻤﻲ ډول ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري ﮐﯥ د ﴎﺗﯿﺮو ﻟﭙﺎره ﺷﺘﻪ روزﻧﯥ ﺗﻪ ﺷﮑﻞ ورﮐﻮي .د
ﻧﻈﺮي او ﻋﻤﲇ ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴎه دوی د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐړ ،ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﯥ
ﺗﻮﮐﯥ ﯾﯥ ﺷﻨډ ﮐړ ،ﮐﯿﻤﯿﺎوي وﺳﻠﯥ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻮل او د ﺳﺎﯾﱪي ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﻪ.
د ﻣﻨﻘﺎر اﻟﻮاﯾﺶ روزﻧﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﯥ ،د ﻣﴫ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ډرون ﻣﺎﻫﺮاﻧﻮ د ﺑﯥ
ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ او ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮره متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړل .ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ څﺨﻪ د دښﻤﻦ د
ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪې ټﯿﻨګﺎر وﮐړ.
د روزﻧﯥ اﺻﲇ ﻫﺪف دا و ﭼﯥ د ډرون ډول وﭘﯿﮋين ﭼﯥ اﯾﺎ ﭘﻮځﻲ ده ﮐﻪ ﺳﻮداګﺮﯾﺰه ده ،او څﻨګﻪ د

د ﺳﺎﯾﱪې
ﺑﺮ ﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮځﻲ ځﻮاک د ښﻮدﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﭘﻧﺪل ﺷﻮی ،روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری 21
ﺗﻤﺮﯾﻦ د روزﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻧﻮی ﻣﻬﻢ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﰲ ﮐړ:
ﺳﺎﯾﱪي اﻣﻨﯿﺖ.
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﯥ د ﷴ ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ
اډه ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ ﺧﯿﻤﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﴎه ﺷﻮ ،د ﻣﴫ
د ﭘﻮځ او ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ  17ﴎﺗ£ي او ﯾﻮ
ﺳﻌﻮدي ﴎﺗ£ی د ﺳﺎﯾﱪي ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮي ﺷﺒﮑﻮ د دﻓﺎع دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده.
د ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮ د ﺑﯿړﱐ ﻏﱪګﻮن ټﯿﻢ ،ﯾﺎ CERT
ﺳﯿﺎ¶ ،ﴎﺗ£و او ﺳﻤﻨﺪري ﻋﺴﮑﺮو د ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮي
ﺗﺮﻣﯿﻨﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻫﯥ د آزﻣﻮﯾﻨﯥ څﺨﻪ
ﻣﺨﮑﯥ د څﻠﻮرو ورځﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړه .د
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ روزوﻧﮑﻮ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د
اﻧګﻠﯿﴘ او ﻋﺮﰊ ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ روزﻧﯥ ورﮐﻮﻟﻪ.
د رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﯥ ﺳﺎﯾﱪي ﻣﺨﺎﻟﻔÁ
ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼﯥ ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮي ﺷﺒﮑﯥ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻫڅﻪ
ﮐﻮﻟﻪ ،ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﺑﯥ ګﻨﺎه ﺧﻠﮑﻮ ﺑڼﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻪ
او"ﺳﭙ £ﻓﺸﯿﻨګ" ﺑﺮﯾښﻨﺎﻟﯿﮑﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺗﺨﻨﯿﮑﻮﻧﻪ
ﯾﯥ ﮐﺎروﻟﻪ ﭼﯥ د رﯾښﺘﯿﻨﯥ ﻧړۍ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺳﺎس
دي او د ﻫﯿﮑﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرول ﮐﯿږي .ﴎﺗ£ې اړ
وو ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﯧښﯥ ﮐﺸﻒ او ﺷﻨډه ﮐړي او د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﺳﻠﺴﻠﻲ ﺗﻪ د ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ راﭘﻮر
ورﮐړي.
ﭘﻪ  1/2 3ورځﻮ ﮐﯥ ،د روزﻧﯥ ﻟﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻟږﺗﺮﻟږه
 20د ﺳﺎﯾﱪي ﴎﻏړوﻧﻮ ﻫڅﯥ ﺗﺮﴎه ﮐړې .د
ﺳﺎﯾﱪي ﭘﯿښﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ،څﺎرﻟﻮ او ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،د
روزﻧﯥ ټﻴﻢ د ﮐﺸﻒ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻪ او د
ﺷﺒﮑﯥ اﻣﻨﯿﺖ د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺳﺎﻓټﻮﯾﺮ ﮐﺎروﻟﻮ.
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﮐﯥ ﺳﻤﻨﺪري ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼﯥ د اﺣﺘﻤﺎﱄ ﺳﺎﯾﱪي ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ
ﭘﺮوړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾښﻨﺎیی ﺟﻨګﻲ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ
ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﯿﻮاﻟﻪ وو.
د ﻣﴫ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د روزﻧﯥ رﯾﯿﺲ

څﻮ ﻣﻠﱵ زﻏﺮه وال ﻋﻤﻠﻪ د ﻣﴫ
ﭘﻪ دښﺘﻪ ﮐﯥ ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﮐﻮي.

ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺟټ ﻫﺎګ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎاﻻﺗﻮ ﭘﻮځ

ﺟﲊال رﻓﯿﻖ ﻋﺮﻓﺎت ووﯾﻞ" :ﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﯿﺖ
د اړﺗﯿﺎو ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﺎﯾﱪي اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ روزﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐړه".
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دښﻤﻦ ﻟﻪ ډروﻧﻮ ﴎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﳾ .د ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ د ډرون اﻧﺪازه ،رﻧګ ،ﴎﻋﺖ،
ﻟﻮړواﻟﯽ ،ﺳﻤﺖ او وړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړه.
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻮ د ټﯿټ ﻟګښﺖ ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ډرون ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې
ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ زﯾﺮﺑﻨﺎوې ،ﴎﺗﯿﺮي او ﺗﺠﻬﯿﺰات وګﻮاښﻮي .د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ
اﻟﻮﺗﮑﻮ ﴎه د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ راټﻮﻟﻮل ﭘﻮځ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ د دوی اﺻﲇ ځﺎی ﭘﻪ
ګﻮﺗﻪ ﮐړي او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺨﻨﯿﻮی ،ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل او وﯾﺠﺎړ ﮐړي.
د ﺗﺮورﯾﺰم ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ځﺎﻧګړﺗﯿﺎ د ﴎک ﻏﺎړې ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﯥ ﺗﻮﮐﯥ
وې ﭼﯥ د ﻣﴫي اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﺎم ځﺎﻧﺘﻪ راواړوه ﭼﯥ دوی ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ زده ﮐړې د ﺧﭙﻞ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ﴎﺗﯿﺮو ﴎه ﴍﯾﮑﻲ ﮐړي.
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻫﻐﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﴎﺗﯿﺮو ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺮاق او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮو ﴎه ﺟګړه ﮐړې او د ﻣﴫي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮو ﴎه ﺟګړه ﮐﻮﻟﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړه .ﭘﻪ دې ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﯥ
د ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ او ﻣﺤﺮﮐﻮﻧﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﯥ
ﮐﺎرول ﮐﯿږي ،د دښﻤﻦ ﻟﺨﻮا د دوی ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﻮل ،او څﻨګﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻣﯿﻨځﻪ ﻻړ
ﳾ ،ﺷﻨډ ﯾﺎ وﯾﺠﺎړ ﳾ.
د ﺟګړې ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﺮ درﻣﻠﻨﯥ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﴫي ﭘﻮځﻲ ﻧﺮﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ګډون د  100څﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻣﴫي ،ﺳﻌﻮدي او ﯾﻮﻧﺎين ﴎﺗﯿﺮو متﺮﮐﺰ درﻟﻮد .ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ
ﺳﺘﻮری متﺮﯾﻦ ﮐﯥ د ﻧﻮرو روزﻧﻮ ﭘڅري ،روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﻧﺼﺎب د ﻧﻈﺮي ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺧﻮرا
ﻋﻤﲇ ﺑڼﻪ درﻟﻮده.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻃﺒﻲ ټﯿﻤﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﴍﯾﮏ ﮐړل ﭼﯥ د ښﺎري

ﺟګړو ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ د ټﭙﻲ ﺷﻮي ﴎﺗﯿﺮو ﭘﻪ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﴎه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ،ﻣګﺮ د ﻣﴫ
د ﭘﻮځﻲ ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﭘﻮﻫﯥ ﺗﻪ ﺗﻢ ﺷﻮل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻮﻧﻮ او ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﻟﻪ ﻻﴎﳼ
ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ټﭙﯿﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﻓﴪ ووﯾﻞ" :ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ زﻣﻮږ
ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺷﻮې ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﻣﴫﯾﺎن څﻨګﻪ د ﺟګړې ﭘﻪ
ډګﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ژوﻧﺪ ژﻏﻮري".

د ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﻫﻤﻬﻐږي

د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری متﺮﯾﻦ ﻟﻮړه درﺟﻪ د ﻓﻌﺎﻟﯥ ډزې ﯾﻮ متﺮﯾﻦ و ،ﭼﯥ زﻏﺮه وال
ﻣﻮټﺮې ،اﻟﻮﺗﮑﯥ او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﯾﯥ د ﻣﴫ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا رﻫﱪي ﮐﯧﺪه ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ د ټﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﯾﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﯿﺪﻟﻪ .د څﻮ ﻣﻠﺘﻲ روزﻧﯥ دوه ﻫﻔﺘﯥ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮواﱄ
ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯿﺮې ﺷﻮې.
د ﺳﻤﻨﺪري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﻧښﻪ دا وه ﭼﯥ د ﺳﺎﺣﻞ ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ښﻪ ﻫﻤﻐږي ﴎه ﺗﺮﴎه ﺷﻮل ،او د ﺳﻮﯾﲇ ﻣﺪﯾﱰاﻧﯥ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ د
څﻮ ﻣﻠﺘﻲ ﺑﯿړﯾﻮ ﻟﺨﻮا ﯾﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﯿﺪﻟﻪ .ﭘﺪﻏﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﴫ ،ﯾﻮﻧﺎن او ﻗﱪس
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ وه.
ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﱰاﻧﯥ ﮐﯥ ورځﻨﻲ ﺳﻤﻨﺪري روزﻧﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﺎن اداﻣﻪ درﻟﻮده،
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻫﻮاﯾﯽ دﻓﺎع ،ﺳﻄﺤﯥ دﻓﺎع ،ﭘﻪ ﻫﻤﻐږی ﴎه ﺧﻮځښﺖ ،او د ﺷﮑﻤﻨﻮ
ﮐښﺘﯿﻮ څﺨﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ ،ﺗﺎﻻﳾ ،ﻟټﻮن او ﺿﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ وو.
ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری متﺮﯾﻦ ﮐﯥ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ روزﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮي څﻮﻣﻠﺘﻲ ﺑڼﻪ

ﻣﴫي ﴎﺗي د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﭘﻪ
ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ د ﭘښﯥ زﺧﻢ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮي.
ﺑﺮﯾﺪ ﻣﻞ .اﻧﺪرﯾﻮ ﻣﯿﻠﺮ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ
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ﻣﴫي ﺗﻮرﻧﺠﲊال ﺧﺎﻟﺪ ﺧي ،ﮐﯿڼ اړخ ﺗﻪ ،د ﷴ

ﴎﺗو ﻫڅﻪ وﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه روزﻧ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو
ﻟﺨﻮا ﭘﺮ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې وداﻧۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮ ﯾﺪ وﮐړي.

ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ اډه ﮐﯥ د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری 2021

ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﭘﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ د روزﻧﯥ ځﺎی څﺨﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ ﮐﻮي.

ﺿﺎﺑﻂ .اﻣﱪ ﮐﻮﺑﯿﻨﺎ /د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮځ

ﺑﺮﯾﺪﻣﻞ 1 .ټﻮﻟګﻲ ﺿﺎﺑﻂ اﻧﺪرﯾﻮ ﻣﯿﻠﺮ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ
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درﻟﻮده .د ﻣﴫ ،اردن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﻗﱪس او ﯾﻮﻧﺎن
د ځﯿﻨﻮ ﺧﻮرا ﻏﻮره ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﴎﺗﯿﺮو ﭘﻪ ځﻮاک ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ وه .دوی ﻟﻪ
اﻟﻮﺗﮑﻮ څﺨﻪ ښﮑﺘﻪ ﺷﻮل ،وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻟﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻮ څﺨﻪ راښﮑﺘﻪ ﺷﻮل ،ﯾﺮﻏﻤﻞ
ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﯾﯥ وژﻏﻮرل او د ﴎﺣﺪي ﯾﺮﻏﻞ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﻪ.
ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﮑﻮ داﺳﯥ ﺳﻨﺎرﯾﻮګﺎﻧﯥ ډﯾﺰاﯾﻦ ﮐړې ﺗﺮڅﻮ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻠﯿﺎيت ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
د ﻣﻨﻈﻢ ﭘﯿﺎده ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮځﺎی او ﻫﻤﻐږي ﮐړي ،ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻪ ﭘﯿﭽﻠﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ځﺎﻧګړي روﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮي ﻟﮑﻪ د ﺗﺮﻫګﺮو څﺨﻪ د ﻣﴫي ﮐﲇ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﻧﯿﻮل .د ﻟﻮﻣړي
ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری متﺮﯾﻦ ﮐﯥ د ﻣﴫ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده.
ﺑﺮﯾﺪ ﺟرنال ﻋﺎﳌګﯿﺮ اﯾﻮب د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻴﺎده ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،روښﺎﻧﻪ
ﺳﺘﻮري متﺮﯾﻦ ﺗﻪ د  45ﭘﺎﮐﺴﺘﺎين ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ د ﻟﯧږﻟﻮ ارزښﺖ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړ .دا د دوﺳﺖ
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﴎه د ژورې روزﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻧﺎدر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړ.
"ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭘﻪ څﻮ ﻣﻠﺘﻲ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻮ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﴍﯾﮏ
ﮐړو او د ﻣﴫ ،اردن او ﻧﻮرو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ زده
ﮐړو ".ﺟرنال اﯾﻮب ووﯾﻞ.
د اردن د ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  IIد ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﻮې ډﻟﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د
روزﻧﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړه .دوی د ﻣﴫ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﴎه
څﻨګ ﭘﻪ څﻨګ روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړه.
"د  2021روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري متﺮﯾﻦ د ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻓﺮﺻﺖ دی ﭼﯥ څﻨګﻪ ﻧﻮر

څﻮ ﻣﻠﱵ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻠﯿﺎﰐ ﴎﺗي د
ﯾﻮ ﻣﻮﺿﻊ څﺨﻪ دﻓﺎع ﮐﻮي.

ﺿﺎﺑﻂ دﯾﻦ ګﺎﻧﻮن/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ
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ګډون ﮐﻮﻧﮑﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دا دﻧﺪې ﺗﺮﴎه ﮐﻮي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ
ﮐﯥ د ذﻫﻨﻲ وړﺗﯿﺎ او اﻧﻌﻄﺎف ﯾﻮه ﻧﻨګﻮﻧﻪ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ او
ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﴎه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮو ﺗﺮڅﻮ د متﺮﯾﻨﻲ روزﻧﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﴎه ﺣﻞ ﮐړ،
ﭘﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ او ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻮګﻪ "،ډګﺮﻣﻦ ﻋﲇ اﻟﺠﺮﻣﺎ ووﯾﻞ.
ﻣﴫ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ  2023ﮐﯥ ﺑﯿﺎ د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب وﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ دودﯾﺰ او ﻏﯿﺮ دودﯾﺰ ﭘږځﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ متﺮﮐﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﯿﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ
او ﺳﻮﯾﲇ او ﻣﺮﮐﺰي آﺳﯿﺎ ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻣﻲ.
"ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻫﯿﺴﯥ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړی روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮري متﺮﯾﻦ ﭘﻪ  1980ﮐﯥ
ﺗﺮﴎه ﺷﻮ ،متﺮﯾﻦ د ګډو اﻫﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎره د ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨځ د ګډ ﮐﺎر وﯾﺎړ او ﺗﺎرﯾﺨﻲ
دود ﻟﺮي "،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟرنال ﮐِ ِﻨﺖ
َﻣ ِﮑﻨﺰی ووﯾﻞ" .د دې ﭘﻪ څﯿﺮ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ازﻣﻮل ﺷﻮي ﻣﻔﮑﻮرې ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
د ﺗﺮﻫګﺮۍ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي".
د ﻣﴫ ﺟرنال ﻋﺮﻓﺎت د څﻮ ﻣﻠﺘﻲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ د ﺳﻤﺒﻮل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د روښﺎﻧﻪ
ﺳﺘﻮري ﭘﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻤﻐږي وښﻮدﻟﻪ.
ﺟرنال ووﯾﻞ" :د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری  21متﺮﯾﻦ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړی ﭘﯿﻐﺎم دی ﭼﯥ
زﻣﻮږ وړﺗﯿﺎ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اوږه ﭘﻪ اوږه ﮐﺎر
ﮐﻮو" ".او زﻣﻮږ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ډاډ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﻢ دی ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ډاډ ورﮐﻮو
ﭼﯥ زﻣﻮږ وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د دې وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﻠﺖ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړيF ".

د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﴎه د اردن ﻣﺮﺳﺘﻪ
د اردن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،د اﺧﻼﻗﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ او رﺳﻨﯿﻮ رﯾﺎﺳﺖ

د ﺧﭙﻞ ګﺎوﻧډي ﻣﴫ ﴎه د اردن اړﯾﮑﻪ ﭘﻪ ټﯿﻨګﻪ د ﭘﺎﭼﺎ دوﻫﻢ ﻋﺒﺪﷲ اﺑﻦ

ﮐړﻧﻮ ﴎه ﻣﺒﺎرزه ﺗﺮﴎه ﳾ ﻟﮑﻪ ﴎﺣﺪي ﻧﻔﻮذ ،ﺳﻤﻨﺪري ﺗﺮورﯾﺰم او ﺳﻤﻨﺪري

اﻟﺤﺴ ،Áد وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻮی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ دي .دﻏﻪ

ﻏﻠﻮ ،او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻏ£ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ د ﯾﻮ دوﻟﺖ اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت ﺗﻬﺪﯾﺪوي او

اړﯾﮑﯥ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻧﺎوي او دواﻣﺪاره ژﻣﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړې دي ﭼﯥ ﻟﻪ وروڼﻮ او

ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﮐﻮي ﯾﯥ.

دوﺳﺘﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﴎه د ګډو ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ اﻓﻖ ﭘﺮاخ ﮐړي.

دﻏﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ګډو او ﻏ £دودﯾﺰو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د

دا ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ډول ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې

ﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﻤﺘﻮوا¶ وښﻮده ،د اﻣﻨﯿﱵ او اداري ﺳﯿﺴټﻢ ټﻮﻟﯥ ﺑﺮﺧﯥ

ﺗﻮګﻪ د ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﴎه ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د دې اړﯾﮑﻮ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ

ﯾﯥ وازﻣﻮﯾﻠﯥ ،ﺗﺮڅﻮ د ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻫﻤﻐږۍ ﻟﭙﺎره ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﮐړي،

ﺳﱰاﺗﯾﻮ او ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧړۍ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺛﺒﺎت او ﺑﺎﻋﺰﺗﻪ ژوﻧﺪ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ

او د دﻧﺪو د ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﴎه د ﭼﻨﻠﺪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺑﺮﺧﻪ

ﮐﻮي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي.

اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ادارو ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړ ﮐړي .دا د ﺳﻨﺎرﯾﻮګﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﯿﻨځﺘﻪ

د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ۲۱م ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭼﯥ د  ۲۰۲۱ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭙټﻤﱪ ﮐﯥ د ﻣﴫ ﭘﻪ
ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﺗﺮﴎه ﺷﻮ ،ﭘﻪ ګډو ﭘﻮځﻲ روزﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري او ﻫﻤﻐږي زﯾﺎﺗﻪ ﮐړه
او د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ د ورور او ﻣﺘﺤﺪ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ

ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﺗﺮﴎه ﮐﯿږي ﭼﯥ د ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د اوﺳﲏ او اﺣﺘﻤﺎﱄ
ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﺣﻘﯿﻘﻲ ژوﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﺮاروي.
د ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻤﺪا راز د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل او ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮل ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې

ﺗﺮﻣﯿﻨځ ګډې اړﯾﮑﯥ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړې .دا د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ،ﭘﻮځﻲ

او ﮐﻨټﺮول د ﺗﺨﻨﯿﮑﻮﻧﻮ ښﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل و ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د

ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ او ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ګډ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯿږي ،ﭼﯥ دﻏﻪ درﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻼﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮوا¶ ﻟﺮي .د دﻏﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ د

ﻋﴫي ﺟګړې او ﻧړﯾﻮال اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻏ £دودﯾﺰ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي.

ځﻤﮑﻨﯿﻮ ،ﺳﻤﻨﺪري او ﻫﻮاﯾﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﻐږۍ ،د وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬòاﺗﻮ د ﻏﻮره

د دې ﯾﻮه ښﻪ ﺑﯿﻠګﻪ د ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺒﺪﷲ  IIد ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ډﻟﯥ ګډون
دي .روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری  21ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻏﻮ ﻟﻮړ ﻣﻬﺎرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﴎﺗ£و ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ
ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﻋﻤﻠﯿﺎت ،د وړو وﺳﻠﻮ

ﮐﺎروﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې و ،ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د دوی د ﺟﻨګﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د
ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ د ﮐﻨټﺮول ﻟﭙﺎره د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ وړﺗﯿﺎ وازﻣﻮﯾﻠﻪ.
د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ګډون د اردن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ

ﴎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ،د ژوﻧﺪ ژﻏﻮرﻟﻮ ﺟﻨګﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ رﺳۍ ﴎه ښﮑﺘﻪ ﮐﯿﺪل/ﭼټﮏ

ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻫڅﻮ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﭼﯥ د ﺳﯿﻤﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ

ځﻐﻠﻮل ،ښﺎري ﺟګړه او ﻧږدې ﺟګړه ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ وه.

ﻫﻤﮑﺎرۍ ،د اﻓﺮاﻃﯿﺖ ،ﺗﺮورﯾﺰم او داﺧﻠﻲ اﻣﻨﯿﺖ اړوﻧﺪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ

دا روزﻧ òﻣﻀﺎﻣ Áﺑﻨﺴټ òﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻫﺮ اردﱐ ځﺎﻧګړي

ﻟﻪ ﻻرې اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت ﺗﻪ رﺳﯿﺪل دي .دا ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﻫﻤﻐږي ﮐﯿږي

ﻋﻤﻠﯿﺎﰐ ﴎﺗ£ي ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ وﻟﺮي .د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری  21ﺗﻤﺮﯾﻦ د ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره

ﺗﺮڅﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐړي او ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐړي ،ﮐﻮم ﭼﯥ د

ﯾﻮ ﻓﺮﺻﺖ دی ﭼﯥ څﻨګﻪ ﻧﻮر ګډون ﮐﻮﻧيک ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دا دﻧﺪې ﺗﺮﴎه ﮐﻮي او

ﻫﺮې ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﴎه د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ وړﺗﯿﺎ ،ﭼﻤﺘﻮواﱄ او

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ د ذﻫﲏ وړﺗﯿﺎ او اﻧﻌﻄﺎف ﯾﻮه ﻧﻨګﻮﻧﻪ ځﮑﻪ

ﻣﺴﻠﮑﻴﺘﻮب ﻋﻤﻠﻲ ﮐﯿږي.

ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ او ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﴎه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮو ﺗﺮڅﻮ د ﺗﻤﺮﯾﲏ روزﻧﯥ
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﴎه ﭘﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻨﻮﻧيک او ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻮګﻪ ﺣﻞ ﮐړو.
ﭘﻪ ټﻮﻟ òډول ،د روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮری ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮﺧﻪ دا وه ﭼﯥ څﻨګﻪ د ﻏ£ﻗﺎﻧﻮﱐ

د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،اردن د ډﯾﺮی ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﴎه
ﻏﻮره اړﯾﮑﯥ ﻟﺮي .د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﴎه زﻣﻮږ اړﯾﮑﯥ
ﯾﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ او ﺳﱰاﺗﯾﮏ ﴍاﮐﺖ دی ﭼﯥ د ډﯾﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻫﻤﮑﺎرۍ ،ﺑﺎور او روزﻧﯥ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي .دا د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻓﴪاﻧﻮ ،ګﺮځﻨﺪه
روزﻧﯥ ټﯿﻤﻮﻧﻮ او ګډې روزﻧﯥ او د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر
ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﯿﺎوړي ﺷﻮي.
دا ﻫﻤﮑﺎري د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ګډ ﻋﻤﻞ او ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د دواړو
ﺧﻮاوو ﴎﺗ£و ﺗﻪ ﯾﯥ اﺟﺎزه ورﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﻣﻬﻤﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ او روزﻧòو ﭘﯿښﻮ
ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﴎه ﮐړي ،ﻟﮑﻪ د ﻟﯿﺠﻦ ﭘﺎرټﲊ او ﻫﺎﺷﻤﯿټ وارﯾﺮ .دا روزﻧòې ﭘﯿښﯥ
د ژﺑﻨﯥ ﺧﻨډ ﴎه ﴎه ګټﻮرې دي.
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﴫ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ د دوی د ﻣﯿﻠﻤﻪ
ﭘﺎﻟﻨﯥ او ﻫڅﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرو ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د دې ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﻪ
ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﮐﯥ د دوی د رول ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻨﻪ وﮐړو .ﻣﻮږ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ

د اردن ﺳﻤﻨﺪري ځﺎﻧګړي ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ د ﷴ ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ اډه ﮐﯥ د
ﻻس او ګﺮوﯾﺎن ﺟګړې ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﮐﻮي.

ﺳﺘﻮری ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﯥ د ﻫﺮ ګډون ﮐﻮﻧيک ﴎه ﺧﭙﻠﯥ اړﯾﮑﯥ ﻻ ﭘﺴﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﮐړو.

ﺿﺎﺑﻂ .اﻣﱪ ﮐﻮﺑﯿﻨﺎ/د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮځ.
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ﺩ ﺷﺮﺍﮐﺖ
ﺍړﺗﯿﺎ

د  9/11ﻟﻪ ﺑﺮ ﯾﺪوﻧﻮ ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ،څﻮ

ﻣﻠﱵ اﯾﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ وﺧﺖ ډﯦﺮ ﻻزﻣﻲ دي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﭘﻪ

ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د  9/11د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د  20ﮐﻠﯿﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،د
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د څﻮ اوﺳﻨﯿﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه دوه ورځﻨۍ ﻏﻮﻧډه ﮐﯥ ګډون وﮐړ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د دې ﻧﺎوړه ورځﯥ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮی و.
ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل د ﻧړﯾﻮال اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﻬﻢ درس و :ﮐﻪ د
ﺗﺮورﯾﺰم ﺿﺪ اﯾﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ﭼﯥ اوس ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭘﻪ  1990ﮐﻠﻨﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ،دوی
ﻣﻤﮑﻦ د  9/11ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او د اﻟﻘﺎﻋﺪې د ودې ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ وای .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،څﻮ
ﻣﻠﺘﻲ ﴍﯾﮑﺎن ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ګډو ګټﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ګډه ﮐﺎر ﮐﻮي د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎره د ځﻮاک
اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﻮي.
د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧږدې ﺧﺘﯿځ او ﺳﻮﯾﲇ آﺳﯿﺎ ﻣﺮﮐﺰ د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﭘﻪ
 2021ﮐﯥ د ﻟﻮی ځﻮاک ﺳﯿﺎﻟۍ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻮرﺑﻪ و.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻫﻮاﯾﯽ ځﻮاک ﺗﻮرﻧﺠرنال اﻟﯿﮑﺴﺲ ګﺮﯾﻨﮑﻮﯾﭻ ،د اﻣﺮﯾﮑﺎ د

ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﴩ ،د ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﻮ د ﯾﻮه ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐړې ﭼﯥ
د ﭘﺮوژې ځﻮاک ﺑﺎﻧﺪې دﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪې ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﻫﯿﻮاد ﺑﯿﻞ ﻋﻤﻞ
وﮐړي .ډﯾﺮی دا ﺗړوﻧﻮﻧﻪ د  9/11څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐﯥ ﭘﯿﺎوړي ﺷﻮي او ﭘﻪ
ﻋﺮاق او ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ د داﻋﺶ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﯾﮑړه ﮐﻮﻧﮑﻲ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ډګﺮﺟرنال اﯾﭻ آر ﻣﮏ ﻣﺎﺳټﺮ ،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ
د ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﻼﮐﺎر ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﮐﯥ ﯾﯥ څﻮ ﻟﻮړ
ﭘﻮړي ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐړه ﭼﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ،ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ،
دودﯾﺰو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ د ﺗﺮورﯾﺰم ﺿﺪ
ﻫڅﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ څﻮ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐﻮي.
ﻣﮏ ﻣﺎﺳټﺮ ووﯾﻞ ،د  9/11راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ  20ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ډک اﻓﺮاﻃﯿﺎﻧﻮ
ﴎه ﭘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي.
ﻫﻐﻪ د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭙټﻤﱪ ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻓﻠﻮرﯾډا ﭘﻪ ﺗﺎﻣﭙﺎ ښﺎر ﮐﯥ د دوه
ورځﻨﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﭘﺮﯾﺰﻧټﯿﺸﻦ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ووﯾﻞ" :د ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻟږې
ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﴎه ﻣﻮږ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ د ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﺎر وﮐړو ﺗﺮڅﻮ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړو
ﭼﯥ دا ﺟﻬﺎدي ډﻟﯥ ځﻮاک ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐړي".
د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﺿﺪ د څﻮ ﻣﻠﺘﻲ اﺋﺘﻼﻓﻮﻧﻮ ﺷﻮاﻫﺪ ډﯦﺮ دي .د ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﯿﺸﺘﻪ ګډ
ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ درﯾﻮ ﮐﺎري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ
ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي .دا اﯾﺘﻼف د ﻋﺮيب ټﺎﭘﻮوزﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د
ﺳﻤﻨﺪري ﻻرو ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﻏﻠﻮ ،ﻗﺎﭼﺎق او ﺗﺮﻫګﺮۍ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ
ګﺰﻣﯥ ﮐﻮي.
دﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮﺿﺪ دﻣﺒﺎرزې داﺳﻼﻣﻲ ﭘﻮځﻲ اﺋﺘﻼف او ﭘﻪ
ﯾﻤﻦ ﮐښﯥ ﻟﻪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ څﺨﻪ دﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره اﺋﺘﻼف د ﺳﺨﺖ درﯾځﻮ او دﻫﻐﻮی
دﻣﻼﺗړو دځﭙﻠﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﮐﯥ دي.
د داﻋﺶ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧړﯾﻮال اﯾﺘﻼف ﻟﻪ  2014ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او

اﻓﻐﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﯥ
د اﻟﻌﺪﯾﺪ ﭘﻪ ﻫﻮاﱚ اډه ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻫﻮاﱚ ځﻮا ک  C-17اﻟﻮﺗﻨﯥ

ﺗﻪ ﺗﯿﺎری ﻧﯿﴘ .دا ﻋﻤﻠﯿﺎت د ﯾﻮ ﺑﺮ ﯾﺎﱄ
څﻮ ﻣﻠﱵ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﻮه ﺑﯿﻠګﻪ وه ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺗو دوو ﻟﺴو ﮐﯥ وده ﮐړې.

د ﻫﻮاﯾﻲ ځﻮاک  1ټﻮﻟګﻲ اﻓﴪ ﮐﺎﯾﻠﻲ ﺑو/
د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻮاﯾﻲ ځﻮاک
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ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﴎه او د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ

ﭘﺨﺎﻃﺮ ﭘﻪ ﯾﻮځﺎی ﮐﯿﺪو ﴎه ،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ
ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﴍ ﯾﮑﺎن راﻣﯿﻨځﺘﻪ

ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ اﻣﻨﯿﺖ او ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ د

ﺗﻀﻤ· ﮐﻮﻧيک ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﮐړي ،د دې

ﺗﻮان وﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﴎﺣﺪوﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي

او ﺧﭙﻞ داﺧﻠﻲ ﺛﺒﺎت ﺗﻀﻤ· ﮐړي“.
ګﱵ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ

ﻟﻪ  80څﺨﻪ زﯾﺎت ﻏړي ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻧﺎوړه ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﻏﻮرځﻨګ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﻗﻒ ﺷﻮي ﭼﯥ ﯾﻮ وﺧﺖ ﯾﯥ د ﻋﺮاق ﺷامﱄ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې.
ﻗﻄﺮ د اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻫﻮاﯾﯽ اډې ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﮐړی ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎی څﺨﻪ د اﯾﺘﻼف
ﻫﻮاﯾﯽ ځﻮاک د داﻋﺶ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐړل .دﻏﻪ اډه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﺛﺒﺎت د  20ﮐﻠﻦ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﮐامﻻﺗﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢ و او
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻇﻠﻢ څﺨﻪ ﺗښﺘﯿﺪﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د وﯾﺴﺘﻠﻮ ځﺎی او ﭘټﻨځﺎی ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﮐﺎر ﮐﺎوه.
"ﮐﻪ ﻣﻮږ د  9/11ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د
ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﴎه اﯾﺘﻼف درﻟﻮد او د ﻫﺪف اﺣﺴﺎس ﴍﯾﮏ ﮐړی وای ،زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯿږم
ﭼﯥ  9/11ﺑﻪ ﭘﯿښ ﺷﻮي وای .زه ډاډه ﻧﻪ ﯾﻢ ﭼﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې وي"،
ﺟﯿﻨﺎ ﺑﯿﻨﯿټ ووﯾﻞ ،د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﻪ اړه د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ادارې
ﯾﻮه ﻟﻮړﭘﻮړې ﻣﺎﻫﺮه او د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑﯥ.
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﻧﺎﺧﻮښۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﱪداری ورﮐړ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻت د ﭼﯿﻦ او روﺳﻴﻲ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﴎه د "ﻟﻮی ځﻮاک ﺳﯿﺎﱄ" ﭘﻪ ﻧﻮم او اﯾﺮان
ﴎه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﯾﺮ متﺮﮐﺰ ﮐﻮي .د ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه ﻣﺒﺎرزه د ﻣﺘﺤﺪې
ﻧړﯾﻮاﻟﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ اﺻﲇ متﺮﮐﺰ ﭘﺎﺗﯥ دی.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟرنال ډﯾﻮﯾډ ﭘﯿټﺮﯾﺎس ،د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻣﺮﮐﺰي
ﻗﻮاﻣﻨﺪې ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ادارې ﯾﻮ
ﭘﺨﻮاﻧﯽ رﯾﯿﺲ ،د ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه د ﭘﻮځﻲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ د ﺑﯿﺎ اﺣﯿﺎ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه.
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ اﻓﺮاﻃﻴﺎن ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژي ﮐﺎروي ﻟﮑﻪ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ ﻫﻮاﯾﯽ
ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﺎ ډرون ،د ډﯾﺮو ﭘﯿﺎوړو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره ،دا
ورﺗﻪ ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژي اﻣﺮﯾﮑﺎ او د ﻫﻐﯥ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻫﻢ دی.
ﻫﻐﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐړه ﭼﯥ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ډرون ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻪ ،د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ
ﴍﯾﮑﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﻮځﺎی ،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻣﻠګﺮي ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ
د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﯾﺮه ﻣﺒﺎرزه ﺗﺮﴎه ﮐړي .ﭘﯿټﺮﯾﺎس څﺮګﻨﺪه ﮐړه" :د ﮐﻮرﺑﻪ
ﻫﯿﻮاد ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ دا ﮐﺎر وﮐړي ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ روزﻧﻪ او ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻮو،
ﻣﺸﻮره ورﮐﻮو او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو".

ِ
ِ
~ ﺟﲊال ﮐ ِﻨﺖ َﻣﮑﲋی د اﻣﺮ ﯾﮑﺎ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﺨﻮا¾ ﻗﻮﻣﻨﺪان

ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژي وده ﮐﻮي ،د دې وﺳﻠﻮ ځﯿﻨﯥ ﺑﻪ ﺣﺘﯽ ﻟﯿﺮې
ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻧﻠﺮي .راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړي،
ﯾﻮځﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﳾ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺒﺎرزه وﮐړي.
ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ" :ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ﺷﺨړو د ﭘﯿﻞ ﻟﻪ ﭘړاو ﴎه د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ
ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﯿﺪی ﳾ".
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ډګﺮ ﺟرنال ټﯿﺮي ووﻟﻒ ،د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧږدې ﺧﺘﯿځ او ﺳﻮﯾﲇ آﺳﯿﺎ ﻣﺮﮐﺰ رﯾﯿﺲ ،ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﭽﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښﮑﯿﻠﺘﯿﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ډﯾﺮ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﯿﻮﮐﻪ وﮐړه.
د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ذﻫﻨﯿﺖ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﻮ ﯾﻮوﻻی ﺗﻪ ﮐﺎﰲ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ ده ﮐړې ﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﻮﻟﯥ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ووﻟﻒ ووﯾﻞ ﭼﯥ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻏﻠﻄۍ ﴎه دا ډول ﴍاﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﯥ ارزښﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺘﲇ
دي.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ﻗﻮل اردو ﺟرنال ﮐِ ِﻨﺖ َﻣ ِﮑﻨﺰی ،ﭼﯥ د ﻗﻮﻟﯥ اردو
ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و ،ﺗﴩﯾﺢ ﮐړه ﭼﯥ څﻨګﻪ د ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﺗﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د داﻋﺶ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې د روزﻧﯥ او ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻨډ ﺗﻪ
اﺷﺎره وﮐړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ  700ﻣﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو څﺨﻪ ډﯾﺮ وﯾﺸﲇ دي.
ﺟرنال ووﯾﻞ" :د ﺧﭙﻠﻮ ګډو ګټﻮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﴎه او د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ
ﭘﺨﺎﻃﺮ ﭘﻪ ﯾﻮځﺎی ﮐﯿﺪو ﴎه ،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﴍﯾﮑﺎن
راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ اﻣﻨﯿﺖ او ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ
وﮐړي ،د دې ﺗﻮان وﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﴎﺣﺪوﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي او ﺧﭙﻞ داﺧﲇ ﺛﺒﺎت
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐړي".
د ﺷﺨړو د ګډوﻟﻪ ﺳټﺎﯾﻠﻮﻧﻮ د ﺑﯿﺎ راڅﺮګﻨﺪﯾﺪو ﴎه ﭼﯥ د دودﯾﺰو ﭘﻮځﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﯿﻨځ د ښﮑﺎره ﺟګړو ﻣﺨﻪ ﻧﯿﴘ ،ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت او ﻣﻠګﺮي ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ګﻮاښﻮﻧﻮ د
ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره ﻫﻮښﯿﺎر ﭘﺎﺗﯥ ﳾ .ﺟرنال ﻣﮏ ﮐﯿﻨﺰي د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ
وﮐړه ﭼﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ،ﭘﻮځﻲ او ﺳﯿﺎﳼ ﻧﻈﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭼﯥ د  9/11د ﭘﯿښﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻮي
ﻧﻦ ﻫﻢ د ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.
ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ" :دوﻣﺮه ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮرځﻮو.
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اردن د اﻓﺮاﻃﻴﺖ د ﭘﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ روزﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي
ﺗﺮڅﻮ د ﺗﺨﺮﯾﺐ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻐﻪ وﭘﯧﮋﱐ
د اردن د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ

د

داﻋﺶ ﯾﺮﻏﻞ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺎم وړ ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮی
ﭼﯥ د ﺧﻮﻧﺪي ځﺎی ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ د ﺟګړې ﻟﻪ ﺳﯿﻤﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﯿﺪﱄ
دي .د اردن ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﭘﺎﭼﺎ دوﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻟﻪ
اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دی ،ﭼﯥ دا ﻣﻠﺖ د ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ د
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ د ډﯾﺮی راﺗګ ﻏﻮره ځﺎی ګﺮځﯿﺪﻟﯽ .دا ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺑﴩي ﴍاﯾﻄﻮ ﮐﯥ
ﭘﯿښ ﺷﻮي .دا د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ د راﺗګ اﻣﮑﺎن ﻫﻢ ﻟﻮړوي ﭼﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻣﻔﮑﻮرې
ﻻرې او ﮐﻠﺘﻮروﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮي وي.
اردن د اﻓﺮاﻃﯿﺖ او ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ
ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دی .ﭘﻪ ﮐﻮر دﻧﻨﻪ اردن د ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ د ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﻪ
ﻧﯿﻮﻟﯥ او د ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﯾﯥ ﴎﭼﯿﻨﯥ ﻣﺤﺪودې ﮐړې ،ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﺳﯿﻤﻪ
اﯾﺰې ﺷﺨړې د ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې ده.
ﭘﻪ ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐډواﻟﻮ ﮐﻤﭙﻮﻧﻪ ډﯾﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐړي .ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ اﻓﺮاﻃﯿﺎﻧﻮ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام متﺮﮐﺰ
ﮐړی ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﻼﻧﻮي.
ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎﻧﻮ د اداري ﻓﺴﺎد او د ﮐﻤﭗ د ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﺤﺪود ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﮐﻠﺘﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ګﻤﺮاه ﮐﻮﻟﻮ او اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﻣﺦ ﺗﻪ وړي ده .ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ
رﺷﻮت ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ او ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ د راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿږي ،ﭘﻪ
ﻧﻮرو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ځﯿﻨﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د دﯾﻨﻲ ﻣﺘﻨﻮﻧﻮ ﺟﻌﲇ ﺗﻔﺴﯿﺮوﻧﻪ ﮐﺎرول ﮐﯿږي.
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،اردن د ﮐډواﻟﻮ د ﻫﻮﯾﺖ د ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻟﭙﺎره اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﺮﰲ
ﮐړي ،ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي ،او د ټﻮﻟﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮي .د ټﻮﻟﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻤﮑﺎرو
ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ ،اردن ﻫﻢ ﻫڅﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﺎوره ﮐﯥ د ﺑﴩي ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .دا د دې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دی ﭼﯥ ﮐﻤﭙﻮﻧﻪ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﺑﺮﺧﻪ
ګﺮځﻲ او د ﺗﺮورﯾﺰم د ﴍوﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﯥ د اردن رول ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي،
ﻫﺮﭼﯿﺮې ﭼﯥ وي.
ﯾﻮ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ګﺎﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻪ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ د
ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺳﭙﺎرل و ﭼﯥ د اردن ﯾﻮ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ
څﺨﻪ دی .د ﺳﺨﺖ درﯾځﻮ ډﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﯥ اردن د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻢ

ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻢ ﮐړی او د ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﯾﯥ ﻗﺮﺑﺎين ورﮐړې ده .د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ
د اردن ﯾﻮ ښﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮی اداره ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ده .ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ
ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﯥ ګډون ﭘﻪ ﻧږدې  30ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﺷﻮی ،ځﮑﻪ ﭼﯥ
ﯾﻮ ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ادارو څﺨﻪ دی ﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه
ډﯾﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د دې رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﮐډواﻟﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې
د ﮐډواﻟﻮ د ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ د اداره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړي دي .د دﻏﻪ
ادارې ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﻓﴪان او ﮐﺎرﻣﻨﺪان دي ،او د دوی دﻧﺪه
د ﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ،د ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮل ،د ﮐډواﻟﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ
ﻟﭙﺎره د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل ،او ﭘﻪ ﺷامل او ﺧﺘﯿځ
اردن ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ او ﺑﺎﻋﺰﺗﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮول دي .ﺗﺮ  2021ﭘﻮرې،
ﻟﻪ  128,000څﺨﻪ ډﯾﺮ ﮐډوال ﭘﻪ اردن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ دي او د ډﯾﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ﻫﻠﺘﻪ دي.

د ﺳﻮر ﯾﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د اردن د زاﺗﺎري ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﯥ ټﻮﻟګﯿﻮ

ﺗﻪ ځﻲ .ﻧﺼﺎب داﺳﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮی ﭼﯥ د اﻓﺮاﻃﻲ او ﺗﺎوﺗﺮ ﯾﺨﻮاÔ
ﻟﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﴎه ﻣﺒﺎرزه وﮐړي.

اې اف يپ/ګﯿټﻲ اﻧځﻮروﻧﻪ
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د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ د اﻓﺮاﻃﻲ ﻓﮑﺮ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره
اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﻼن ﻟﺮي .دﻏﻪ اداره د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او ﭘﻪ دې
ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ادارې او د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭼﺎرو
رﯾﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎره د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻓﮑﺮي ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړي ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د اﻓﺘﺎ او دﯾﻨﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ رﯾﺎﺳﺖ او د
ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ.
د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﮐﯥ د اوﻗﺎﻓﻮ او دﻳﻨﻲ ﻻرښﻮوﻧﻮ د
څﺎﻧګﯥ ﻣﺴﻮؤل ډګﺮوال ﺳﻤﺮ اﻟﺤﻮﻣﺎﻟﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻼﺗړ ﮐړی
دی .دا څﺎﻧګﻪ د ﻋامن ﻟﻪ ﭘﯿﻐﺎم څﺨﻪ د اﺳﻼم د رﯾښﺘﯿﻨﻲ ﻋﮑﺲ
ﭘﺮاﺳﺎس ﻋﻤﲇ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎروي ﭼﯥ د ﭘﺎﭼﺎ دوﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ
ﻟﺨﻮا ﭘﯿﻞ ﺷﻮی .دا ﭘﯿﻐﺎم د ﺳﻮﻟﯥ ،زﻏﻢ او اﻋﺘﺪال ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د
ﺧﻠﮑﻮ او اﺳﻼم ﺗﺮﻣﻨځ د اړﯾﮑﻮ د اﺻﻞ ﭘﻪ اړﻩ ژور ﭘﻮﻫﺎوی وړاﻧﺪې
ﮐﻮي.
د ﻓﮑﺮي اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د اردن د ﮐﺎل 2014
ﻣﲇ ﺳﱰاﺗﯿﮋي د ﻋﺎﻣﻪ ازادۍ ،اﻣﻨﯿﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﻮازن ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﭘﺮاﺳﺎس دا ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړﻩ.
د اﻓﺘﺎ څﺎﻧګﯥ ﭘﻪ دوو ځﺎﻧګړو ﺑﺮﺧﻮ متﺮﮐﺰ ﮐړی دی .ﻟﻮﻣړی
ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﺘﺎ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﮐﺎډﻣﯿﮏ ﮐﭽﯥ ﺑﺎﻧﺪې متﺮﮐﺰ ﻟﺮي ﭼﯥ
د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ د دﯾﻨﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻮﻫﻪ او وړﺗﯿﺎ
ﻟﻮړول دي .دا دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎن د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﻓﮑﺮي ودې
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟﺮي.
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﴍﯾﻌﺖ او دﯾﻨﻲ ﻣﺘﻨﻮﻧﻮ ﺳﻢ ﭘﻮﻫﺎوي
ﺷﺎﻣﻞ دی او ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﺮاﻃﯿﺖ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﯿﮋﻧﺪل
ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ورځﻨﻲ ﮐﺎر ﮐﯥ ﭘﲇ
ﮐړي او د ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﴎه اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﴘ .دا ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او
ځﻮاﻧﺎن د اﻓﺮاﻃﻲ ﻓﮑﺮ ﻟﻪ ﻣﻨګﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺳﺎيت.
د دې ﻟﭙﺎره ،د اﻓﺘﺎء څﺎﻧګﯥ ﯾﻮ ﻟړ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﴎه ﮐړي ،ﭼﯥ
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﯾﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ د وړﺗﯿﺎ او روزﻧﯥ ﻟﭙﺎره د
ﻧﺼﺎب ﺑﺮاﺑﺮول دي .دې څﺎﻧګﯥ دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎن ﻫڅﻮﱄ ﭼﯥ د اﻓﺮاﻃﻲ
اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﭙﺎره ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د
ﻣﺬﻫﺐ رﯾښﺘﯿﻨﻲ ﺗﻌﻠﯿامت ﺑﯿﺎن ﮐړي او ﻧﺎوړﻩ ﺑﻬﺮﻧﯿﺎن وﭘﯿﮋين ﭼﯥ
د ﺗﺮورﯾﺰم ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .دا ﮐﺎر د اﻓﺘﺎء ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﻪ داﺳﯥ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل
ﮐﯥ د اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښﻪ ګﺮځﻮﱄ ده
ﭼﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﮐډواﻟﻮ ﴎه ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﴎه ﻣﺦ
ﺷﻮي او د ﴎوﻧﻮ د ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮروﻧﻮ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ د
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻮ ﺻﺤﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪان دي.
ﮐډوال ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو ﻟﺨﻮا ﻧﯿﻮل ﺷﻮي
د ﭘﺮوﭘﺎګﻨﺪ او د ﻣﻐﺰ ﻣﯿﻨځﻠﻮ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮي وي ،ﭘﺸﻤﻮل د ﺷﭙﯥ
ﭘﺎڼﻲ ،راډﯾﻮﯾﻲ ﺧﭙﺮوﻧﯥ او د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ اﺟﺒﺎري
ﻟﯿﮑﭽﺮوﻧﻪ .د دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ
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ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ اردن ﮐﯥ د زاﺗﺎري ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮي،
ﭼﯥ ﻟﺴګﻮﻧﻪ زره ﺳﻮر ﻳﯿﺎن ﭘﮑﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي دي.
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ﺳﻮرﱚ ﮐډوال د اردن ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧږي .اردن د
ﺳﻮر ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړې څﺨﻪ د ﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ ﺳﻠګﻮﻧﻮ زرو ﮐډواﻟﻮ ﮐﻮرﺑﻪ دی.
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ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺘﻮر د اﻣﻨﯿﱵ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ او د اردن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
ﻫﻤﻐږي او ﻫڅﯥ دي ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ دوﻟﱵ ادارو ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ.
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ روزﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯿﺪو ﺗﻪ اړ ﮐﻮل او ګﻤﺮاه ﮐﻮل
دي .داﻋﺶ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﻧﺼﺎب ﻫﻢ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ او اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
ﺟﻮړ ﮐړي و .ځﯿﻨﯥ ﯾﯥ د اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ښﺎروﻧﻮ د آزادوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮل.
د اﻓﺘﺎء او دﯾﻨﻲ ﻻرښﻮد څﺎﻧګﯥ د متﺮﮐﺰ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ د
ﭘﺮﺳﻮﻧﻠﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل دي .دا د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ د روزﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ
د اﺳﻼﻣﻲ ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ اړﻩ ﯾﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت او
دﯾﻨﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﴎه د
ﻟﯿﮑﭽﺮوﻧﻮ او ﺳﺎﺣﻮي ﻏﻮﻧډو څﺨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯿږي .ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﴎه ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﯿږي ﭼﯥ د ﮐﯿﻤﭗ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ او وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي ﺗﺮڅﻮ
د رﺣﻢ ،زﻏﻢ او اﻋﺘﺪال ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻮړ ﮐړي.
د دې ﺗﺮ څﻨګ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ اړوﻧﺪ د ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ د
ځﺎﻧګړو ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ،ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﮐډوال ﭘﮑﯥ وﻧډﻩ ﻟﺮي ،د
اﻓﺮاﻃﻲ ﻓﮑﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﻫڅﯥ ﮐړې دي.
د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﴩ ډګﺮﻣﻦ رﯾﺎض اﻟﺒﻄﻮش ووﯾﻞ" :د ﺳﻮرﯾﯥ د
ﮐړﮐﯿﭻ ﻟﻪ ﭘﯿﻞ راﻫﯿﺴﯥ ،اردن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ د ﺳﻮرﻳﻲ ﮐډواﻟﻮ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب
ﮐړی دی .اړوﻧﺪو ډﻟﻮ ﺗﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺨﻮا ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮې ،ځﮑﻪ
ﭼﯥ دا ﻫﻐﻪ اداره ده ﭼﯥ د اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﴎه ﻣﺒﺎرزه ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي
ﺗﺮڅﻮ د دوی ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﻘﯿﻨﻲ ﮐړي او ﻟﻪ ﻏﻠﻄﻮ اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﻮ څﺨﻪ ﻟﺮې ﮐړي.
د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﻣړی د ﺳﻮرﯾﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ متﺮﮐﺰ وﮐړ ،دوی ﺗﻪ د اﻓﺮاﻃﻲ ﺷﺨﺼﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ او د ﺟګړې ﻟﻪ
ﺳﯿﻤﻮ څﺨﻪ د راﻏﻠﻮ ﮐډواﻟﻮ ﴎه د ﭼﻠﺪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ورﮐﻮﻟﻪ .ﭘﻪ دوﻫﻢ
ﻗﻄﺎر ﮐﯥ رﺿﺎﮐﺎران وو ﭼﯥ د ﺳﻮرﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﯥ ،ﺳﻮرﻳﻲ ﮐډوال ﭼﯥ د ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ژوﻧﺪ ﮐﻮي د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ وګﺮځﯿﺪه.
"ﻣﺮﮐﺰ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﯾﻮ ﭘﻼن راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړی او ﭘﻼن د ﻣﺘﺨﺼﺺ
روزوﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﲇ ﮐﯿږي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ او آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام
ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ،ﻟﯿﮑﭽﺮوﻧﻪ او ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو ،او ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﻮرې ﺑﻬﺮين ﭘﺪﯾﺪې ﭼﯥ د ﺳﻮرﯾﯥ د ﮐډواﻟﻮ ﭼﺎرو رﯾﺎﺳﺖ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ﮐﺎر ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﱄ "،ډګﺮﻣﻦ رﯾﺎض ووﯾﻞ" .د دﻏﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ
ﮐﯥ د ﺳﻮرﯾﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑښﻮ ﻏړو ﺗﻪ د ﭘﻮﻫﯥ
ﻟﯿږدول وو ،ځﮑﻪ ﭼﯥ دوی ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﻪ ډﻟﻪ ده".
د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي ﻧﻮښﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﻮ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺮام ﻫﻢ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﺮﴎه ﺷﻮ او د ﺳﻮرﯾﯥ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ وه .ﭘﻪ دې ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ د اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮﻫﺎوي
او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﯥ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د رول ﭘﻪ اړﻩ ﻟﯿﮑﭽﺮوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو.
د ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧﺸرنۍ ﻟﻪ دﻓﱰ او ﻧﻮرو

ﻧړﯾﻮاﻟﻮ او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺘﯥ درﻟﻮدې .دوی ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ
د ﺳﻮرﯾﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﺮاﻃﯿﺖ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې او د
ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮﻫﺎوي او زده ﮐړې ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي.
د اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮﻫﺎوي ﯾﻮ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوګﺮام د ټﻮﻟﻨﯥ
د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺨﻮا د ﮐﻮرﻧۍ روﻏﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﭼﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎوﻧډﯾﺸﻦ اﻧﺴټﯿټﯿﻮټ
ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﺮﴎه ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮې ډﻟﻪ ﮐﯥ د ﺳﻮرﯾﺎﯾﻲ ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﻮ ﭘﻪ ګډون د
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ وو ،او د اﻓﺮاﻃﻲ ﻓﮑﺮ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې او آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ
اړﻩ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﯿﮑﭽﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ وو.

د اردن ﯾﻮه ﺧ ﯾﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻮرﱚ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺎن ﮐﯥ د

ﺳﮑﻮاش ﻟﻮﺑﯥ زده ﮐﻮي ،دا د ﯾﻮې ﻫڅﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ دوی ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ

اﯾﺰه ﺗﻮګﻪ د اردن ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺪﻏﻢ ﮐړي.

اې اف يپ/ګﯿټﻲ اﻧځﻮروﻧﻪ

ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ او د اردن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
ﻫﻤﻐږي ده او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻲ ادارو ﻫڅﯥ ﭘﻪ ﻣﲇ ﮐﭽﻪ ،ﻟﮑﻪ
د اوﻗﺎف وزارت ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ،د ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ،د روﻏﺘﯿﺎ
وزارت ،د ﭘﻮﻫﻨﯥ وزارت او د ﮐﺎر وزارت.
دوی ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ورځﻨۍ اړﺗﯿﺎوې ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ او ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ډول ،د ﻣﺴﺎواﺗﻮ او ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﺎوی ﴎه ﭘﻮره
ﮐﯿږي .دا ﺳﺨﺎوت ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺧﻮښﻲ ﮐﻤﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ اﻓﺮاﻃﻲ ﻓﮑﺮ ﺗﻪ وده
ورﮐړي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﯥ ،اردن د اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﯾﺎ
ﻧﻔﻮذ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د اﻣﻨﯿﺘﻲ او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻫڅﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړی او د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ
ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﯾﯥ ورﴎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐړې دهF .
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د ﺑﯿﺎ ﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ
ﯾﻮ ځﺎی ﮐﻮل
ازﺑﮑﺴﺘﺎن د داﻋﺶ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ د ﻣﻣﻨﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ﭘﻪ ﺑﯿﺎ ﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾژپﻧﺪل ﮐﯿږي
ډګﺮوال اﻣﯿﺪ اﺣﻤﺪوف ،ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻟﻮړ ﭘﻮړی ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎزی د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﮐﯥ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د دﻓﺎع وزارت

د  2017او  2021ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﮑﻪ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﮐﻤﯿټﻪ ﻫﻢ دﺧﯿﻞ دي .دا ګﺮوﭘﻮﻧﻪ
د دې ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر ګامرل ﺷﻮي ،ﭘﻪ ښﻮوﻧځﯿﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻪ  531وګړي ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﺎﯾﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ښﮑﯿﻞ وو ،ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐړل .ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي او د ﻓﺰﯾﮑﻲ ﯾﺎ رواين ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﻟﭙﺎره درﻣﻠﻨﻪ ﮐﯿږي.
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯿﺪو ﴎه ،راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ څﻮ
دا ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰ ډول د ﻣﻬﺮ )رﺣﻢ( ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯿﮋﻧﺪل
ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﯥ او ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ څﺨﻪ ﺗﯿﺮﯾږي ،ﭼﯥ د ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﴎه
ﮐﯿږي ،ﭘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ د
ﭘﻪ ګډه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮي.
ﻧږدې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ،واﻟﺪﯾﻨﻮ ﯾﺎ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﺨﻮا اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ﻫﯿﻮاد د راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرټﻮﻧﻪ او د زﯾږون
اﻓﺮاﻃﻲ ډﻟﻮ ﴎه ﺗړاو ﻟﺮي.
ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪوي ﯾﺎ ﺑﯿﺎ ﺻﺎدروي .ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻋﺮاق ﯾﺎ
د دﻏﻮ وګړو د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰه ﺗﻮګﻪ د ﯾﻮ ځﺎی ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره،
ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ زﯾږﯾﺪﱄ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،دا اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﭘﯿﻞ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﳾ .ښځﯥ او
ازﺑﮑﺴﺘﺎن داﺳﯥ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﯿﻮﱄ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺪين ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي
ﴎه ﯾﻮځﺎی ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﻫڅﻪ ﮐﯥ د روﻏﺘﯿﺎ ،ﻋﺎﻣﻪ او د ښﻮوﻧځﻲ د ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري او ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﭘﯿښﻮ ﻟﮑﻪ ﮐﻨﴪﺗﻮﻧﻮ او ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﮐﯥ ګډون
ﮐﻮي او اﺧﻼﻗﻲ او رواين ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ازﻣﻮﯾﻞ ﮐﯿږي ﺗﺮڅﻮ
ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ،ﻋﺪﻟﯿﯥ ،ﮐﺎر او ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ وزارﺗﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ ده.
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د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏږ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،د ﻫﻐﻮ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﭘﺮوګﺮام څﺨﻪ
ﺗﯧﺮ ﺷﻮي ،د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﲏ
ﺧﺘﯿځ څﺨﻪ د داﻋﺶ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﻧﻤﻮﻧﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾﺎد ﮐړي .ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﻮر ﻫﯿﻮادوﻧﻪ وﻫڅﻮل ﭼﯥ د ﺗﺮورﯾﺰم د ﺑﯿﺎ راژوﻧﺪي
ﮐﯿﺪو د ﺧﻄﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ او د اﻓﺮاﻃﯿﺖ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره دا ﻫڅﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﳾ ﭼﯥ دوی ﭘﻪ ﺳﻢ ښﻮوﻧځﻲ او ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ټﻮﻟګﻲ ﮐﯥ ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﯿږي.
ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ د راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ ﯾﺘﯿامﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دوی د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ د
ﴎﭘﺮﺳﺖ ګامرل ﮐﯿږي ﯾﺎ د "رﺣﻢ ﮐﻮروﻧﻮ" ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﭘﺎﻟﻨځﻲ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل
ﮐﯿږي .د ﴎﭘﺮﺳﺖ ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮑﻮﻧﻪ ډک ﮐړي ﭼﯥ دوی د ﺗﻮان ﺗﺮ
ﺣﺪه ﭘﻮرې د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻮي .د ﴎﭘﺮﺳﺘۍ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
د رﯾﯿﺲ ﻟﺨﻮا ارزول ﮐﯿږي ،څﻮک ﭼﯥ ﭘﺮﯾﮑړه ﮐﻮي ﮐﻮم ﻣﺎﺷﻮم د ﯾﻮې ځﺎﻧګړې ﮐﻮرﻧۍ
ﴎه وﺳﺎﺗﻞ ﳾ.
ﭘﻪ درﯾﻢ ﭘړاو ﮐﯥ ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ وګړي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﴎه ﯾﻮځﺎی ﮐﯿږي او
دوی ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﯾﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯿږدول ﮐﯿږي .د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﲇ ﮐﻮﻧﮑﻲ ادارې د راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﺮ ډول ﺟﺮﻣﻲ ﻗﻀﯿﯥ څﯿړي او ډﯾﺮی ﯾﯥ د ښﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ژﻣﻨﻮ ﺧﻮﺷﯥ
ﮐﻮي .ﯾﺘﯿﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ډﻟﻪ اﯾﺰو ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ځﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﯾﺮی ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﺮﻣﺦ وړل ﮐﯿږي.
ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯿږي ﭼﯥ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ازﺑﮏ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د
ﺑﯿﺎ ﯾﻮځﺎی ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﻧﻮره ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره
د ﮐﻮر ،روزﻧﯥ او ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د زاړه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻘﺎﻋﺪ ورﮐﻮي .د دوی د
ﻋﻤﺮوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ښﻮوﻧځﯿﻮ ﯾﺎ ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ښﻮوﻧځﯿﻮ
ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯿږي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ارواﭘﻮﻫﺎن او ښﻮوﻧﮑﻲ ګامرل ﺷﻮي ﭼﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ښﻮوﻧﻪ
درﺗﻪ ورﮐړي .ښځﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﮐﻪ ﭼﯿﺮې دوی ﻣﻌﯿﻮب وي ﯾﺎ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻮﯾﻮي .د ګﺎوﻧډﯾﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻮ ښﻮوﻧﮑﻲ د ﻫﺮ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي اﺗﺒﺎع څﺮک
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮي ،او رﺳﻤﻲ اﻣﺎﻣﺎن او دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎن ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ د اﻓﺮاﻃﻲ او ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو اﻓﮑﺎرو د
ﻏﻠﻄۍ ﭘﻪ اړه ﻣﺸﻮره ورﮐﻮي.
د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏږ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،د ﻫﻐﻮ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﺪې ﭘﺮوګﺮام څﺨﻪ
ﺗﯧﺮ ﺷﻮي ،د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻨﻲ
ﺧﺘﯿځ څﺨﻪ د داﻋﺶ د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې منﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﯾﺎد ﮐړي .ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﻮر ﻫﯿﻮادوﻧﻪ وﻫڅﻮل ﭼﯥ د ﺗﺮورﯾﺰم د ﺑﯿﺎ راژوﻧﺪي ﮐﯿﺪو د ﺧﻄﺮ
د ﮐﻤﻮﻟﻮ او د اﻓﺮاﻃﯿﺖ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره دا ﻫڅﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐړي.
ﭘﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺳﻔﯿﺮ ډﯾﻨﯿﻞ روزن ﺑﻠﻮم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏږ ﺗﻪ ووﯾﻞ:
"دوی ﺧﻮرا ﻣﻌﺘﱪ او ﻏﻮره دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐړې".
دا ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﭘﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ د ﻫﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﯥ
ﻫﯿﻠﯿﻨﺎ ﻓﺮﯾﺰر ﻟﺨﻮا ﻫﻢ وﺷﻮه ،ﭼﯥ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﯾﯥ وﮐړه ﭼﯥ د ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻧﻮرو
ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﯾﻮ ﻣﺜﺎل وټﺎﮐﻪ ﭼﯥ اﺗﺒﺎع ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﺮاﻃﻲ ډﻟﻮ ﴎه
ﯾﻮځﺎی ﺷﻮي.

ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د داﻋﺶ د ﻏړو ﻣﻣﻨﯥ او

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﺧﭙﻞ اﺗﺒﺎع ﺑﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐړي.
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ﯾﻮ ﻣﻠګﺮی د ﻋﺮﰊ

ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ
د ﻋﺮاق د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻤﻨﺪري ﴎﺗو د

ﺗﻮرﻧﺠﺮال اﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﯿﻢ ﻣﻌﺎرج

د ﻋﺮاق د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان
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ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او د ﮐښﺘﯿﻮ د ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﭘﻪ ﻧﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ | د ﻋﺮاق د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﻟﺨﻮا اﻧځﻮروﻧﻪ

د ځﻤﮑﻨﯿﻮ اوﺑﻮ او د ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺠﺮم ډﻟﻮ ﻟﺨﻮا د
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﻫڅﻮ ﴎه ﴎه ،د ﻋﺮاق ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﮐړې ﭼﯥ دوی ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭘﻪ ﺷامﱄ ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ ﮐﯥ د
ﺳﻤﻨﺪري ﺗګ راﺗګ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺧﻠﯿﺞ
ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ
ﴎه ﻣﻬﻢ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ د ﻋﺮاق د ﺳﻤﻨﺪري
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډګﺮﺟرنال اﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻌﺎرج
ﴎه د ﻫﻐﻪ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ،ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ او د ﻋﺮاق
د ﺳﻤﻨﺪري وړﺗﯿﺎوو د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻪ د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ
ﭘﻪ اړه ﻣﺮﮐﻪ ﮐړې ده.

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د ﻋﺮاق ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک څﻨګﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺗﺮﴎه ﮐﻮي؟
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﺳﻤﻨﺪري ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه د ﻋﺮاق د ځﻤﮑﻨﯿﻮ اوﺑﻮ
او ﺳﺎﺣﲇ ﮐﺮښﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺗﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨﻠﻮﻧﻮ او د ﺑﺎروﻟﻮ
متځﺎﯾﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻟﻔﻮ ﺑﻨﺪر ،د ام
ﻗﴫ او ﺧﺮ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺳﻮداګﺮﯾﺰ ﺑﻨﺪروﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ام ﻗﴫ او
ﺧﺮ اﻟﺰﺑﯿﺮ ښﺎروﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده .دا ځﻮاک ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ د
ﻟټﻮن او ژﻏﻮرﻧﯥ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﴎه ﮐﻮي.

ﮐﯿڼ :د ﻋﺮاق ﺳﻤﻨﺪري
ګﺰﻣﯥ ﮐښﺘۍ د ام ﻗﴫ
ﺑﺤﺮي اډې ﮐﯥ د ﺗﯿﻠﻮ

ﺗﺮﻣﯿﻨﻠﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ
دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي.

ﭘﻮرﺗﻪ :ﺳﻤﻨﺪري اﻓﴪاﻧﻮ

ﭘﻪ ﮐښﺘۍ ﮐﯥ د ﻋﺮاق

ﻣﻠﻲ ﴎود ﴎه د ﺑﺤﺮي

ورځﯥ ﭘﻪ وﯾﺎړ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯿږي

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :ﺗﺎﺳﻮ د دې دﻧﺪو ﭘﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ
ﴎه ﻣﺦ ﯾﺎﺳﺖ؟
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ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :زﻣﻮږ د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﯾﻮ
ﺷﻤﯿﺮ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻧﺪو د ﭘﲇ
ﮐﻮﻟﻮ ﺧﱪه راځﻲ ،ﭼﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﯾﯥ ﻟﻪ ګﺎوﻧډﯾﻮ
ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﴎه د ځﻤﮑﻨﯿﻮ اوﺑﻮ د ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ده.
دا د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﱰه ﻧﻨګﻮﻧﻪ ده.
ﺑﻠﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻪ د ﺳﻮداګﺮﯾﺰ ټﺮاﻓﯿﮏ ﮐرثت دی ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﮐﺐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮي ﮐښﺘۍ
ﭼﯥ د ﺗﯿﻠﻮ ﺑﻨﺪروﻧﻮ او ﺳﻤﻨﺪري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ اﻧګړوﻧﻮ ﺗﻪ
ﻧږدې ﺗﯿﺮﯾږي .دوی د ﮐﺐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﴎﺑﯿﺮه د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮين ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺳﻤﻨﺪري ﻏﻠﻮ او د ﻣﺨﺪره
ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿﺪی ﳾ .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﯥ د ګﺰﻣﻮ ﭘﻪ ﭼټﮑﻮﻟﻮ او د ﺳټﯿﻨګ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ د ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮين ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ
د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐړی دی.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :ﭘﻪ ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﺗګ راﺗګ د
ازادۍ ﭘﻪ دﻓﺎع ﮐﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎوو رول څﻪ دی؟
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪري ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ګﻮاښﻮﻧﻪ
ﻣﻮږ ﺗﻪ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﯾﻮ واﺣﺪ ﻣﻠﺖ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ
دې ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﭘﻮځﻲ وړﺗﯿﺎ او ﺳﯿﺎﳼ اراده ﻟﺮي ،د
دې ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ څﯿﺮ
ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ،ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﻧړﯾﻮال اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﺠﺎرت ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ دی ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ
ﺳﯿﻤﯥ څﺨﻪ ﺗﯿﺮﯾږي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﭘﻨځﻤﯥ ﺑﯿړۍ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻤﻐږۍ
د ﺳﯿﻤﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﻤﻞ ﯾﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﻼن راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ
دواﻣﺪاره ﺳﻤﻨﺪري څﺎرﻧﯥ او ګﺰﻣﯥ ،د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ راټﻮﻟﻮل او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﺎﻣﻞ دي ،د ډﯾﺮی ﺳﻤﻨﺪري اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دي.

د ﻋﺮاق ﺳﻤﻨﺪري ﴎﺗي د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ګﺰﻣﯥ ﮐﻮي.

ﮐړي .ﻣﺎﯾﻦ ﺗﻪ ﺑﯿﺎ د  EODټﯿﻢ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﻮﻧﺪي ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﺎودﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻮ.

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :اﯾﺎ دﻏﻪ ﭘﯿښﯥ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻋﺮاق ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک د EOD
ځﺎﻧګړي ټﯿﻢ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړي ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﯿړۍ ﮐﯥ د ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐۍ ﮐښﺘۍ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
اړه ﻓﮑﺮ وﮐړي؟

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د ﻋﺮاق ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ د ځﺎﻧګړو
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﻣﻮږ دﻣﺨﻪ ﭘﻼن درﻟﻮد ﭼﯥ د ﻣﺎﯾﻦ ښﮑﺎر او ﻣﺎﯾﻦ ﺿﺪ
ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺷﻨډوﻟﻮ ) (EODواﺣﺪ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻤﻐږۍ ﮐﯥ ،ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﯥ ﺑﯿړۍ ﺗﻪ وده ورﮐړو ﻣﺨﮑﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣټﻲ ﭘﻮﻻ ﮐﯥ د
ﻟﯿﻤﭙﯿټ ﻣﺎﯾﻦ ﭘﯿښﯥ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﳾ .د ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﭘﯿښﻪ او ﻟﻪ دې
ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐړﮐﯿﭽﻦ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﮐښﺘۍ څﺨﻪ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﺷﻮي ﯾﻮ ﻣﺎﯾﻦ
ﻣﺨﮑﯥ ﭘﯧښﯥ ﻣﻮږ دې ﺗﻪ وﻫڅﻮل ﭼﯥ د دې ټﮑﻨﺎﻟﻮژۍ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ اړه ﺟﺪي ﻓﮑﺮ
ﻟﺮې ﮐړ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﴩﯾﺢ ﮐړه.
وﮐړو .ﻣﻮږ اوس ﮐﺎر ﮐﻮو ﭼﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺨﺎﻃﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ اﻓﴪان او ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐړو.
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :زﻣﻮږ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د  2021ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ د ﺗﯿﻠﻮ ﻟﻪ
ټﺎﻧﮑﺮ اﻣټﻲ ﭘﻮﻻ څﺨﻪ د ﻟﯿﻤﭙﯿټ ﻣﺎﯾﻦ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮې ﻫڅﯥ وﮐړې .زﻣﻮږ
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :ﺗﺎﺳﻮ د ﺷامﱄ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ ګﺰﻣﻪ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﴎه څﻪ ډول ﻫﻤﮑﺎري
د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ او ﭼټﮏ ﻏﱪګﻮن د اﻓﴪاﻧﻮ او ﺿﺎﺑﻄﺎﻧﻮ د اﺗﻠﻮﻟۍ
روښﺎﻧﻪ ﺑﯿﻠګﻪ وه .د ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐۍ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐﻮئ؟
ﺷﻮه ﭼﯥ د ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ او ﻣﻨځﻨﯿﻮ ګﺰﻣﻮ ﮐښﺘﯿﻮ ﴎﺑﯿﺮه د ﻏﻮټﻪ وﻫﻮﻧﮑﻮ او
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت  EODواﺣﺪ ﭘﻪ ګډون ﺟﻮړه ﺷﻮې وه .د ګﺰﻣﯥ ﮐښﺘﯿﻮ د
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﭘﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻪ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻨځﻤﯥ ﺳﻤﻨﺪري
ﭘﻮﻻ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ ﮐښﺘۍ ،ټﺎﻧﮑﺮوﻧﻪ او د ﮐﺐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐښﺘۍ واﯾﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ داﺳﯥ
ﻗﻄﻌﯥ ﴎه ﻫﻤﮑﺎري او ﻫﻤﻐږي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﭘﻨځﻤﯥ ﻗﻄﻌﯥ ﴎه
ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ګړﻧﺪي ﮐښﺘۍ ﻫﻐﻪ ﻏﻮټﻪ وﻫﻮﻧﮑﻲ ﻟﯿږدږﻟﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﯾﻦ ﺗﻪ ﻧږدې ﳾ
د ارﺗﺒﺎط اﻓﴪ ﻟﺮو ﭼﯥ د ﺷامﱄ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻤﻐږي او ﺗﺒﺎدﻟﻪ
او داﺳﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﯾﯥ اﻏﻮﺳﺘﯥ وې ﭼﯥ د ټﺎﻧﮑﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪې ډول ﻟﯿﺮی او ﺷﻨډ
ﮐﻮي او ﻧﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮي.
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د ﻋﺮاق د ﭼټﮏ ﺑﺮ ﯾﺪ ﮐﺸﺘۍ ﭘﻪ ﻋﺮﰊ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﯥ د

ﻟﯿﺪﻧﯥ ،ﺧﺘﻞ ،ﻟټﻮن او ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﺗﺮﴎه ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪري ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ دا ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﯾﻮ واﺣﺪ
ﻣﻠﺖ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﭘﻮځﻲ وړﺗﯿﺎ او ﺳﯿﺎﳼ اراده ﻟﺮي ،د دې
ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د ﺧﻠﯿﺞ ټﻮل ﻫﯿﻮادوﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﺎ ﻟﻪ ﺳﻤﻨﺪري
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ دوه اړﺧﯿﺰ متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮي .آﯾﺎ ﻋﺮاق ﻟﻪ داﺳﯥ
متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﴎه ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮي؟
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﻟﻪ  2005راﻫﯿﺴﯥ ،ﻣﻮږ د ﺳﻤﻨﺪري ﮐښﺘﯿﻮ ﯾﺎ څﺎروﻧﮑﻮ
اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿږﻟﻮ ﴎه د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻨځﻤﯥ ﺳﻤﻨﺪري ﻗﻄﻌﯥ ﴎه ﭘﻪ
متﺮﯾﻨﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻮ .ﭘﻪ ځﯿﻨﻮ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ اﻓﴪان او ﺿﺎﺑﻄﺎن
ﻟﯿږل ﮐﯿږي ﭼﯥ ﭘﻪ متﺮﯾﻨﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﺑﻬﺮين ﺳﻤﻨﺪري ﮐښﺘﯿﻮ ﴎه
د څﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﲇ .دﻟﺘﻪ درې اړﺧﯿﺰ متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي
ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻮﯾټ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ
څﻨګ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ ،ﻣګﺮ د ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس د ﻧﺎروﻏۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﭘﺪې ﻣﻮده
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﯿڅ متﺮﯾﻦ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده اﺧﯿﺴﺘﯥ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :ﺳﻤﻨﺪري ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ څﻨګﻪ ټﺎﮐﻞ ﮐﯿږي او روزل ﮐﯿږي؟

ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﻣﻮږ د ﺳﻤﻨﺪري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ اﮐﺎډﻣۍ ﻟﺮو،
ﭼﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﻋﻠﻮﻣﻮ او اﻧﺠﯿرنۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي او د ﺳﻤﻨﺪري
اﻓﴪاﻧﻮ ،اﻧﺠﯿرناﻧﻮ او ﺿﺎﺑﻄﺎﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د ځﻮان ﺳﻤﻨﺪري ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ﴎه زﻣﻮږ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﺳﻤﺒﺎل ﮐړي .ﻣﻮږ ﯾﻮ ﺳﻤﻨﺪري ښﻮوﻧځﯽ ﻫﻢ ﻟﺮو ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻫﺪف ﯾﯥ د اﻓﴪاﻧﻮ او ﺿﺎﺑﻄﺎﻧﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻠﻮ ﺳﻤﻨﺪري څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ وده ورﮐﻮل دي.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :څﻨګﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وړﺗﯿﺎوې ﻟﻮړ ﮐړئ؟
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻣﻌﺎرج :ﻟﻮﻣړی ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭼﯥ د اﻟﻔﺎ ﭘﻪ ﻟﻮی ﺑﻨﺪر ﮐﯥ ﯾﻮه اډه
ﺟﻮړه ﮐړو ﭼﯥ د ﺳﻤﻨﺪري دﻧﺪو د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ او
ﺳﻤﻨﺪري ﮐﻨډﮐﻮﻧﻪ ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﳾ ﭼﯥ د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﺟﻨګﻲ ﮐښﺘﯿﻮ او ﺗﻮﭘﭽﻲ
ﮐښﺘﯿﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي .دوﻫﻢ ،ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د ﺳﻤﻨﺪري اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او
څﺎرﻧﯥ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﴫي ﻫﺎرډوﯾﺮ او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻮ.
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ﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺮه د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

ﺳﺮﺣﺪ ﭘه ټﯿﻨګﻮﻟﻮ کﯥ ﻣﺮﺳﺘه کﻮي

د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﻪ ﺳﺎﰐ ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ د ﭘﻨﺞ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ

ﻏﺎړو ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻪ ګﺰﻣﻪ ﮐﻮي.
ای اف يپ/ګﯿټﻲ اﻧځﻮروﻧﻪ
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د ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ اﻧځﻮر

د اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺳﻔ ﺟﺎن ﭘﻮﻣﺮﺷﺎم د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ څﺨﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ وﮐړه.

از
ﺑ
ﮑ
ﺴﺘ نﺎ

د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت

ﺧﻮﺟﻨﺪ

اﺳﺘﺎراوﺷﺎن

د ﺳﻮﻏﺪ ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﺎراﺗﯿګﻮﯾﻦ ﺳﯿﻤﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ

ګﻮرﻧﻮ-ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺳﯿﻤﻪ

ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

د ﺧﺘﻠﻮن ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﻮﻻب

ا
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ﻐ
ﺎﻧ
ﺴ
ﺘ
ﺎ
ن

د ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ اﻧځﻮر

ﯾﻮ

ﻗﻮرﻏﻮن ﺗﭙﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او
ازﺑﮑﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﻮ
څﻠﻮر ﻻرې

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو څﺨﻪ ډﯾﺮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﴎه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﴎه ﭘﻪ ګډه ﭘﻮﻟﻪ ﮐﯥ د
ﯾﻮې ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎين ﭼﺎرواﮐﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  1344ﮐﯿﻠﻮﻣﱰه ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﮐړﮐﯿﭻ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯾښﻨﻪ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﺗﻪ څﯿﺮﻣﻪ وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ وﻧﯿﻮل.
د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ګډه ﭘﻮﻟﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻪ دﻏﻪ
ﺟﻨګ ځﭙﲇ ﻫﯿﻮاد څﺨﻪ د راﭘﯿﺪا ﺷﻮﯾﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﯾﺮې د
زرګﻮﻧﻮ ﮐډواﻟﻮ د اﺣﺘامﱄ راﺗګ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯾښﻤﻦ دي .ﻟﺮې ﭘﺮﺗﯥ ﻏﺮﻧۍ ﻻرې د ﭘﻮﻟﯥ
ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي.
ﭘﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت اﻋﻼن ﮐړی ﭼﯥ د ﺧﺘﻠﻮن ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ
ﺷﮑﺮﯾﺘﺲ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د اﯾﻮوج ﭘﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د
ﮐﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟګښﺖ ورﮐړي .دا ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﻮرو ﴎﺗﯿﺮو ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ
څﺎرﻧﻪ او ګﺰﻣﻪ وﮐړي.
"د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﯿﺎن ﮐﯥ ﯾﺎدوﻧﻪ ﮐړې ﭼﯥ" ﻧﻮي ﴎﺣﺪي
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﮑﺮﯾﺘﺲ ﮐﯥ د زاړه ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ځﺎی وﻧﯿﴘ ،او دا ﺑﻪ ﴎﺣﺪي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﯥ د ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﴎه ﴎﺣﺪي ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ
ﴎﺗﯿﺮي ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐړي.
ﭘﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﺎن ﭘﻮﻣﺮﺷﺎم د ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎﻧﻮ او د ﻣﺨﺪره

ﻣﻮادو د ﻗﺎﭼﺎﻗﱪاﻧﻮ د ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﯥ د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ:
"ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت او ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﻧږدې ﮐﺎر ﮐﻮي ،او د
ﴎﺣﺪي اﻣﻨﯿﺖ دا ﭘﺮوژه د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او ﻣﻨځﻨۍ اﺳﯿﺎ د اﻣﻨﯿﺖ او ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻟﭙﺎره
زﻣﻮږ د ګډې ژﻣﻨﯥ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﺑﯿﻠګﻪ ده".
ﻟﻪ ﮐﺎل  2002راﻫﯿﺴﯥ ،ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﴎه د  300ﻣﻠﯿﻮن
ډاﻟﺮو څﺨﻪ زﯾﺎﺗﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐړې دي ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻏﺮﻧۍ
ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ د اﯾﻮوج ﭘﻪ څﯿﺮ ﭘﻪ ﭼﻠﺪوور ﮐﯥ د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﴎﺣﺪي ﭘﻮﺳﺘﯥ
ﺟﻮړول ﺷﺎﻣﻞ دي.
د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﱰ  -د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د
ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ متﻮﯾﻞ ﴎه  -ﻟﻪ  1999راﻫﯿﺴﯥ د "ﺗﺎﺟﮏ  /اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د
ﮐﻨټﺮول ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ" ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﻮه ﭘﺮوژه ﻫﻤﻐږي ﮐړې .دې ﭘﺮوژې ﭘﻪ  2021ﮐﯥ د ﭘﻨﺞ
ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﯾﻮل ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﴎﺣﺪي ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړه .د ﯾﻮل
ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﻣﻮټﺮو او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺸﻒ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې.
دواړه ﻫﯿﻮادوﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻟﺨﻮا د متﻮﯾﻞ ﺷﻮي
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ متﺮﯾﻦ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﲇ ﭼﯥ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﭘﻮﻟﻮ ﭘﻪ اوږدو
ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې متﺮﮐﺰ ﮐﻮي .ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن څﻮ ځﻠﯥ د متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﻮرﺑﻪ
ﺗﻮب ﮐړی دی.
ﴎﭼﯿﻨﯥ :د آزادې اروﭘﺎ راډﯾﻮ/راډﯾﻮ آزادي ،د اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ
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ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ اﻧځﻮر
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ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰې
ﺷﭙږ ډوﻟﻪ

اﺳﺘﺨﺪام
د ﺗﺮورﯾﺰم ﺿﺪ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻮځﻲ اﯾﺘﻼف د ﻫﻐﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ
د ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﭘﻪ اړه د ﻟﯿﮑﭽﺮ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﮐﻮي ﭼﯥ د
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ اﻓﺮاﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرول ﮐﯿږي
د اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻮځ د ﺗﺮورﯾﺰم ﺿﺪ اﯾﺘﻼف

ﺗﺮﻫګﺮي

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ډګﺮ ﺗﻪ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ
د ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول آﻧﻼﯾﻦ ﺣﺠﺮې
ﮐﺎروي .دا ﺣﺠﺮې د  %70ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮي.
ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯥ ډﯾﺮی دا ګامرل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻮﻫﯿږي ﭼﯥ دوی دوﮐﻪ
ﺷﻮي او د ﻫﻐﻪ اور څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻻرې ﻟټﻮي ﭼﯥ دوی ﭘﻪ ﮐﯥ اﭼﻮل
ﺷﻮي دي .ﻣګﺮ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ځﻮاﻧﺎن د ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ اﻓﺮاﻃﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﻨګﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺧﻼص ﮐړي او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﯾﻮځﺎی ﮐړي ،دا د دې
ارزښﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ځﺎﻧګړﺗﯿﺎو ﭘﻪ اړه ﭘﻮښﺘﻨﯥ وﮐړي ﭼﯥ دې
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺬب ﺷﻮي.
د ځﻮاﺑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،د ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه د ﻣﺒﺎرزې اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻮځﻲ اﯾﺘﻼف
) (IMCTCډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړه ،ﭼﯥ د
ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﺎرﭘﻮه دی ﭼﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﯿﺮﺗﻪ
راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﮑﻮ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮي او ټﻮﻟﻨﯥ ﴎه ﯾﯥ ﯾﻮځﺎی ﮐﻮي.

ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﻪ رﯾﺎض
ﮐﯥ د  IMCTCﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ ﮐﯥ ﯾﻮ ﮐﻠﯿﺪي ﻟﯿﮑﭽﺮ ورﮐړ ﭼﯥ د
ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎﺻﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐړل ﭼﯥ ډﯾﺮی وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ
اﻓﺮاﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﯿږي .دا د ﺣﯿﺮاﻧﺘﯿﺎ ﺧﱪه ﻧﻪ ده ﭼﯥ د
ﺗﺮﻫګﺮ ګامروﻧﮑﻲ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ډډه ﮐﻮي ﭼﯥ اﻣﮑﺎن ﻧﻠﺮي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻪ د ﺑﯿﻌﺖ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐړي .ﻣګﺮ دوی د ﮐﻮم ﺷﺨﺼﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ دي؟
د ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ځﻮان ﺗﺮﻫګﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي ﭘﻪ دې ﺷﭙږو
اﺻﲇ ﮐټګﻮرﯾﻮ ﮐﯥ راځﻲ:

ﻏﭻ ﻟټﻮﻧﮑﯽ

دﻏﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ګڼﻲ .دوی ﺑﺎور
ﻟﺮي ﭼﯥ ﺑﻬﺮين ﻋﻮاﻣﻞ د دوی د ﻧﺎﺧﻮښۍ ﻻﻣﻞ دي .د دا ډول ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ګامرﻟﻮ ﴎه ﺗﺮﻫګﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ دوی ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ
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1
ﻏﭻ
ﻟټﻮﻧﮑﯽ

2
د ﺷﻬﺮت
ﻟټﻮﻧﮑﯽ

3
د ﻫﻮﯾﺖ
ﻟټﻮﻧﮑﯽ

4
د اﺣﺴﺎس
ﻟټﻮﻧﮑﯽ

5
د ﺗښﺘﯥ
ﻟټﻮﻧﮑﯽ

6
ذﻫﻨﻲ ﺗﻮازن ﻧﻪ
ﻟﺮوﻧﮑﯽ اﻧﻔﺮادي

د اﻓﺮاﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د اﺳﺘﺨﺪام ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي ﮐټګﻮرۍ
ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺮﮐﻪ او ﻏﻮﺳﻪ راوﭘﺎروي .ﺗﺮﻫګﺮ ﻟﻪ دې ډول ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ
ﭘﻪ دوه ﻻرو ﮐﺎر اﺧﲇ :د ورﮐړل ﺷﻮي ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﺳﺎزﻣﺎن د اﯾډﯾﺎﻟﻮژۍ
ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ او د ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﮐړﻧﻮ د ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې.

او د ﻣﯿﻨځﻨۍ ﻃﺒﻘﯥ ﺧﻠﮏ دي .ﭘﻪ دې ﮐټګﻮرۍ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﮐﺲ د ﺑﯿﺎ
ﯾﻮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ،ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳړی ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﻟﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﴎه ﯾﻮځﺎی ﺷﻮی ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول اﺳﺘﺨﺪام ﳾ.

دا ﺧﻠﮏ ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ د دوی ﭘﻪ درک ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﻟﻮ
ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﲇ .دوی ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ د دوی ﭘﻮﻫﻪ او وړﺗﯿﺎوې د ټﻮﻟﻨﯥ
ﭘﻪ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ډول ﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﯿږي .ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،د
دوی ﻫﯿﻠﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ د دوی ﻟﻪ وړﺗﯿﺎو څﺨﻪ ډﯾﺮ وي .ﺗﺮﻫګﺮې ډﻟﯥ ﭘﺮ
داﺳﯥ ﺧﻠﮏ د ﺷﻬﺰاده ،ﻣﴩ او ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻌﺘﱪ ﻟﻘﺒﻮﻧﻮ ږدي ،ﺗﺮ
څﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم اﺣﺴﺎس ورﮐړي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دا
وﯾﺎړوﻧﻪ ﺑﯥ ﻣﻌﻨﺎ دي.

د ﺗښﺘﯥ ﻟټﻮﻧﮑﯽ

د ﺷﻬﺮت ﻟټﻮﻧﮑﯽ

د ﻫﻮﯾﺖ ﻟټﻮﻧﮑﯽ

دا ډول اﺷﺨﺎص د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﴎه د ﯾﻮځﺎی ﮐﯿﺪو ﮐﯥ ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ
څﺮګﻨﺪوي ﺗﺮڅﻮ د ﻏﻮرځﻨګ ﺑﺮﺧﻪ ﳾ .د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره ،د ﺗړاو اﺣﺴﺎس
ﻃﺒﯿﻌﻲ او ذايت دی ،او د ﻫﻮﯾﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﴎه ﺗړاو
وﻟﺮي ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﺗړاو ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ رول ټﺎﮐﻲ .دا ډول ﺧﻠﮏ
اﮐرثا ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻮی ﮐﯿږي ﭼﯥ د ارزښﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻠﺮي ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻮ
ګټﻮ ﺗﻪ ارزښﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راځﻲ .دوی د ﺟﻼواﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻮي.
ﺗﺮﻫګﺮې ډﻟﯥ دا ډول اﺷﺨﺎص ﭘﯿﮋين او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺗړاو اﺣﺴﺎس ورﮐﻮي.

د اﺣﺴﺎس ﻟټﻮﻧﮑﯽ

دا ډول اﺷﺨﺎص د اﻧﺮژی او ﺷﻮق څﺨﻪ ډک دي ،د ﻧﻨګﻮﻧﻮ او ﺳﻔﺮوﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ دي ﺗﺮڅﻮ د ﺧﭙﻞ ﻧﺎرﯾﻨﺘﻮب اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړي .دوی ﺧﻄﺮ
ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ د ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ دي .ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دا
ډوﻟﻪ اﺷﺨﺎﺻﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه وﯾډﯾﻮګﺎين،
د ﺧﭙﻠﻮ ﻏړو ادﻋﺎ ﺷﻮي اﺗﻠﻮﱄ ،او د ﺧﭙﻠﯥ واک ادﻋﺎګﺎﻧﯥ ﺧﭙﺮوي .د
اﺣﺴﺎس ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺳﺘړي ﺷﻮي ،د ﻧﻮي ﺗﺠﺮﺑﻮ ﯾﺎ ﺳﻔﺮوﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ دي ،او ډﯾﺮی وﺧﺘﻮﻧﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره روښﺎﻧﻪ ﻟﯿﺪ ﻧﻠﺮي
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ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐټګﻮرۍ ﮐﯥ راځﻲ د ﺑﯥ ﮐﺎره ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﯾﺎ د
ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﺷﻮي ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺨﻪ د ﺗﯿښﺘﯥ ﻫڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ
دوی ﻧﴚ ﮐﻮﻟﯽ ﺣﻞ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐړي .دوی ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﮐﯥ
ښﮑﯿﻞ ﳾ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دوی د ﯾﻮې اﻓﺮاﻃﻲ ډﻟﯥ ﺑﺮﺧﻪ وي .د دې ﮐﺎر
ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ،ډﯾﺮی ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ دوی د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﻋﺰت ﺧﻮﻧﺪي
ﮐﻮي .ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ ووﯾﻞ ﭼﯥ دا ډول اﺷﺨﺎص د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮځﺎی ﮐﯿږي.

ذﻫﻨﻲ ﺗﻮازن ﻧﻪ ﻟﺮوﻧﮑﯽ اﻧﻔﺮادي

دا ډول اﺷﺨﺎص د رواين ﯾﺎ ﻋﺼﺒﻲ اﺧﺘﻼﻻﺗﻮ ﴎه ﻣﺦ ﮐﯿږي ،ﮐﻮم ﭼﯥ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﻮازې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ څﺮګﻨﺪﯾږي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوی د ﻓﺸﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻲ
ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ ﳾ .دوی اﮐرثا د ذﻫﻨﻲ ﮐﻤﺰورﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﻣﺮﺣﻠﻮ
ﮐﯥ وي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ دوی د اﻧﺘﺤﺎري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮي.
ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ د ﺳﺨﺖ درﯾځﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د دوﮐﻪ ﺷﻮي
ﺧﻠﮑﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره د ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ وﮐړ .ډﯾﺮی ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ
ﭘﻮﻫﯿږي ﭼﯥ ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎن دوی ﭘﻪ دروﻏﻮ ﺑﻬﺎﻧﻮ ښﮑﯿﻞ ﮐړي .د وﺧﺖ ﭘﻪ
ﺗﯿﺮﯾﺪو ﴎه ،دوی ﻏﻮاړي د ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ وﺗښﺘﻲ او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻟټﻪ
ﮐﯥ ﳾ ﭼﯥ ووځﻲ.
ﮐﻮرﻧۍ د دې ډول ﻧﺎ اﻣﯿﺪ اﻓﺮاﻃﯿﺎﻧﻮ ﴎه د ﻧږدې ﮐﯿﺪو ﻏﻮره ﻻره
ده .ﻣګﺮ ﭘﻪ ډﯾﺮو ﻣﻮاردو ﮐﯥ ،د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
اړﯾﮑﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﴎه ﻣﺦ دي.
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﴎ د ﯾﻮ  22ﮐﻠﻦ ﭘﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﻮځﺎی ﮐﯿﺪو
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړه ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ د ﴍم څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره د ﺟګړې

ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐړ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﺧﻮر ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﻮره وﺗښﺘﯧﺪه.
ځﻮان د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ د ﺷﻬﺮت د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺷﻬﺎدت او ﭘﺎﮐﻮاﱄ ﭘﻪ
ﻟټﻪ ﮐﯥ و  -ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮين ﺗﻮګﻪ د ځﺎن وژﻧﯥ اﺟﺎزه ورﮐړل
ﺷﻮې .وروﺳﺘﻪ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮه ﭼﯥ د ﺧﻮر ﭼﻠﻨﺪ د دوه ﻗﻄﺒﻲ اﺧﺘﻼل ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﺷﻮی ،او ﻫﻐﯥ ﻟﭙﺎره درﻣﻠﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړه.
ﯾﻮ ﺑﻞ ځﻮان د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺷﺨړو څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن
ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮو ﴎه ﯾﻮځﺎی ﺷﻮ .ﭘﻼر ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ښځﯥ ﴎه واده ﮐړي و
او ﻟﻪ ﻣﻮر ﴎه ﯾﯥ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎوه .ځﻮان ﺑﺎور درﻟﻮد ﭼﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﯾﯥ د
ﺧﺪای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎين او د دوزخ ﻟﭙﺎره ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي .د ﺧﭙﻞ ﺷﻬﺎدت ﴎه ،ﻫﻐﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﭙﺎره د اﻟﻬﻲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،رﻏﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﴎه ﭘﯿﻞ ﮐﯿږي ﭼﯥ د
اړﯾﮑﻮ ﭼﯿﻨﻠﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐﻮي  -ﻣﻌﻤﻮﻻ ټﻮﻟﻨﯿﺰ رﺳﻨۍ ﮐﺎروي د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﴎه د اړﯾﮑﯥ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﮐﻪ دوی
ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎورﯾﻦ څﺨﻪ ﺧﻼص ﳾ ،ﮐﻮرﻧۍ د ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯿﺪو
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ دوﻟﺘﻲ ادارو ﴎه ﻫﻤﻐږي ﮐﻮي.
ﻫﻐﻪ ګامرل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﮐړي دي ﻣﻌﻤﻮﻻ د ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻟﻪ وﯾﺮې ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯿﺪو څﺨﻪ ډډه ﮐﻮي .ﻧﻮر د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﻟﻪ ژوﻧﺪ ﴎه
ﻋﺎدی ﮐﯿږی.
ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯿږي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿږي او ﺧﺪﻣﺎت ورﺗﻪ
وړاﻧﺪې ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻫﺪف ﯾﯥ د دوی اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ ،ذﻫﻨﻲ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ،
ﻓﺰﯾﮑﻲ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﯥ دي .دا ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼﯥ
ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐړو ﭼﯥ ﺗﺮﻫګﺮ ﺑﻪ ﻫڅﻪ وﮐړي ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘښﯿامﻧﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﯿﺮﺗﻪ
ﻻﺳﺘﻪ راوړي او ﻓﺸﺎر ورﺑﺎﻧﺪې راوړي ﭼﯥ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه
ﯾﻮځﺎی ﳾ .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ د دوی د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺣﻠﻮﻟﻮ او د
دوی ﭘﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﻮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.

ﭘﺎﯾﻠﻪ

وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﺳﯿﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﯾﻨﺎ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ،
د ﺑﺤﺚ ﻟﭙﺎره ﻻره ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ  IMCTCﮐﯥ د ﺳﻌﻮدي
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ د اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ ډګﺮاﺳﺘﺎزي ډاﮐټﺮ زاﯾﺪ
اﻟﺤﺎريث ،د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﯥ ﻧﻮرو اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو
او اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐړه.
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،دا ﺗﻞ اﯾډﯾﺎﻟﻮژي ﻧﻪ ده ﭼﯥ ځﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ
ﺟﺬﺑﻮي؛ ځﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻧﻐﺪي او ﻧﻮر ﻣﺎﱄ اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻪ ﮐﯿﺪی ﳾ
رول وﻟﺮي .د دې ﭘﯿﺴﻮ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ
ﭘﻠﻮر او ﻧﻮر ﻗﺎﭼﺎق څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راځﻲ.
ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د دا ډول ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﯾﻮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮ اړخ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﳾ .ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐښﯥ د ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎرو
ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﻮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﮐښﯥ د ﺳﻌﻮدی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﯥ ﻣﺜﺎﻟﻪ ده .دا ﯾﻮ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎډل دی ﭼﯥ ﻧﻮر ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﺗﺮې
زده ﮐﻮﻟﯽ ﳾ.
ﺑﺮﯾﺪ ﺟرنال راﺷﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮي ﭘﻪ  IMCTCﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮيب اﻣﺎراﺗﻮ اﺳﺘﺎزي ،وﭘﻮښﺘﻞ :ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻃﺮﯾﻘﻮ ﴎه
ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ځﻮاﻧﺎن د ټﻮﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﻟﺨﻮا د اﻓﺮاﻃﻲ اﯾډﯾﺎﻟﻮژﯾﻮ
څﺨﻪ وﺳﺎيت؟ ډاﮐټﺮ اﻟﺠﺎﴎ ځﻮاب ورﮐړ ﭼﯥ د دې ﭘﺪﯾﺪې ﴎه
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻮښﺖ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﻧﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻪ .ځﻮاﻧﺎن ﭼﯥ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰ رﺳﻨۍ ﮐﺎروي ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې
او ﻓﻌﺎل ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ.
ﮐﻪ دوی ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﻔﮑﻮره ﺑﺎور وﻟﺮي  -ﭘﺪې ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د
ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه ﻣﺒﺎرزه  -دوی ﺑﻪ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ورځﻨﻲ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ځﺎی
ﭘﻪ ځﺎی ﮐړي.

ﻋﺮاﰶ ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ د

داﻋﺶ ﯾﻮ ﺗﺮﻫګﺮ

ﺳﺎﰐ ﭼﯥ ﭘﻪ 2016

ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﯥ
د ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ

ﭘﻪ وژﻟﻮ ﺗﻮرن دی.
ﻫﻐﻪ د 2021
ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ

ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﯾﻮه

ﭘﯿﭽﻠﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﰐ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ

ﮐښﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻮ.
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ
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ﻣلګﺮي
ﭘه ﯾﻮه

ﺑﺤﺮان
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮزاﺑﯿﮑﻮف،
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﮐﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د دﻓﺎع وزارت ﻟﻮړ
ﭘﻮړی اﺳﺘﺎزی
اﻧځﻮروﻧﻪ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د دﻓﺎع
وزارت ﻟﺨﻮا
ﻗﺰاق ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ ښﺎروﻧﺪان

او ﺑﻬﺮﱐ اﺗﺒﺎع وﺑﺎﳼ.
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کله

ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ وﺗﻞ :د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن او ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ګﺪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﭘﻮځﻲ ﮐﺎر

ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﴩۍ
ﻧړﯾﻮال اﯾﺘﻼف ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ 20 -ﮐﻠﻦ
ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮل ،د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺎی ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د  120,000څﺨﻪ د زﯾﺎﺗﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ د ﻟﯧږد ﺑﯥ ﺳﺎري
اﻟﻮﺗﮑﻪ وه.
د  2021ﮐﺎل د اګﯿﺴټ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﻪ ،ﻗﺰاق
ﺗﻮﮐﻤﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د وﺗﻠﻮ او ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ټﺎټﻮيب،
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﻪ د ﺳﺘﻨﯿﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ
وﮐړه .ﻟﻪ ﻗﺰاق ﺗﻮﮐﻤﻮ ﴎه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره
دا ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ و ،وﻟﺴﻤﴩ ﻗﺎﺳﻢ
ﺟﻮﻣﺎرت ﺗﻮﮐﺎﯾﻒ ځﺎﻧګړی ﮐﻨټﺮول ﭘﺮ ﻏﺎړه
واﺧﯿﺴﺖ.
د ﺳﻔﺎرت ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ
ﭼټﮑۍ ﴎه د اﻓﻐﺎن ﻗﺰاﻗﺎﻧﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﯧﺸﺘﻮ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎين اﺗﺒﺎﻋﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ
ټﯿﻨګﯥ ﮐړې .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ 42 ،ﮐﺴﺎن واﯾﺴﺘﻞ
ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ  25ﻗﺰاق ﺗﻮﮐﻤﻪ او د
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن اﺗﺒﺎع )د ﺳﻔﺎرت د اوو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او
 10ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون( 15 ،د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن اﺗﺒﺎع
او د روﺳﯿﯥ او ﻟﯿﺘﻮاﻧﯿﺎ ﯾﻮ ﯾﻮ ﺗﺒﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو.
ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ
ﭼﺎرو وزارت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﭘﺮواز

رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﻟﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ
ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﴎه او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ د ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ ﮐﯥ
د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د ﻧﻈﺎﻣﻲ منﺎﯾﻨﺪګۍ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﱪې
اﺗﺮې وﺷﻮې ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ
رول وﻟﻮﺑﺎوه.
ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ
ﺷﺎوﺧﻮا وﺿﻌﯿﺖ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﺧﺮاﺑﯧﺪه او د
ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ګﻮاښﻮﻧﻪ ورځ ﭘﻪ ورځ
زﯾﺎﺗﯧﺪل .د ﺟﺪي ﺧﱪو اﺗﺮو او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ،د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د دﻓﺎع وزارت
او د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د
ﻫﻤﻐږو ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ،ﻫﻮﮐړه وﺷﻮه او
د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د اﻟﻮﺗﮑﻮ د راﺗګ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮ.
د اګﺴﺖ ﭘﻪ 18ﻣﻪ ﺳﻬﺎر د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
د ﻫﻮاﻳﻲ ځﻮاک ﯾﻮې  C-295ﭘﻮځﻲ
ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ د ﺷﯿﻤﮑﻨټ ښﺎر ﻟﻪ ﯾﻮه
ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮه د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر اﻟﻮﺗﻨﻪ وﮐړه .ﭘﺮ
ﻋﻤﻠﯥ ﴎﺑﯿﺮه ،د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎﺗﯿﺮي
او ﯾﻮ ﻃﺒﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ ﭘﮑﯥ وو .د ازﺑﮑﺴﺘﺎن
او ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻮﻧﻮ – ﭼﯥ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ
ﻗﻠﻤﺮو څﺨﻪ اﻟﻮﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ – د اﻟﻮﺗﻨﯥ ﻣﺴﯿﺮ
ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړې و.

د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د ﺳﻔﺎرت ﯾﻮ ﮐﺎروان ﻟﻪ
ﺷﯿﻤﮑﻨﺖ څﺨﻪ د اﻟﻮﺗﮑﯥ د ﺗﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د
ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺗﻪ روان ﺷﻮ .ﻗﺰاق ﭘﯿﻠﻮټﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ،د ﻏﺮﻧۍ ﺧﺎورې او ﻟﻪ ځﻤﮑﯥ څﺨﻪ ﻫﻮا
ﺗﻪ د ﺑﺸﭙړې ﻻرښﻮوﻧﯥ د ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻓﻀﺎ څﺨﻪ د اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺗګ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ
و .ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،د ﻋﻤﻠﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﻣﻬﺎرت ﻟﻪ
ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ د ﺑﺮﯾﺎﻟۍ ﺗﺨﻠﯿﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ.
د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﺤﺮاين ﻓﻀﺎ
ﴎﺑﯧﺮه د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﭘﻪ
ﻫﻤﮑﺎرۍ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺨﻠﯿﻪ ،د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن او اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ ﻫﻤﻐږي
ښﻴﻲ.
ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ،د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﭘﻪ
ﻣﻨځﻨۍ اﺳﯿﺎ او د ﭘﺨﻮاين ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ
دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻫﯿﻮاد ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﻮازې
ﺧﭙﻞ ،ﺑﻠﮑﯥ ﺑﻬﺮين اﺗﺒﺎع ﯾﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ
واﯾﺴﺘﻞ.
ﻟﻪ ﺳﻮرﯾﯥ څﺨﻪ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﭘﻪ
راﺳﺘﻨﯿﺪو ﴎه ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﯾﻮ ځﻞ ﺑﯿﺎ ﻧړۍ ﺗﻪ
د ﺧﭙﻠﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ او ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ د ﻗﺰاق ﺗﻮﮐﻢ د
ګټﻮ او ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ
وښﻮدل.
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ﺳﻤﻨﺪري ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﺑﺤﺮ ﯾﻦ او اﴎاﯾﯿﻠﻮ ﺳﻤﻨﺪري

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﻤﻨﺪري ﻫﻤﮑﺎرۍ د

ګټﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ دﻻﯾﻞ وړاﻧﺪې ﮐﻮي

د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻨځﻤﯥ ﺑﯿړۍ او د ګډو
ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺑﺮﯾډ ﮐﻮﭘﺮ؛ د ﺑﺤﺮﯾﻦ د ﺷﺎﻫﻲ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺼﺎم ،او د اﺳﺮاﻳﻴﻠﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ډﻳﻮﻳډ ﺳﺎر ﺳﻼﻣﻪ

ﻣﻮږ وﯾﺎړو ﭼﯥ دا ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻪ ګډه وړاﻧﺪې ﮐﻮو ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻮي ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ
دې څﺨﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم واﻏﻮﻧﺪو .ﯾﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺘﻞ دی ﭼﯥ واﯾﻲ" :ﯾﻮازې ﻣﻮږ ﭘﯿﺎوړي ﯾﻮ ،ﯾﻮځﺎی
ﻣﻮږ ډﯾﺮ ﭘﯿﺎوړي ﯾﻮ ".دا د ﺑﺎور ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ او د اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ د ګډې ګټﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
ﺟﻮړ ﺷﻮي دواﻣﺪاره ﺳﻤﻨﺪري ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ ﺗﻪ وده ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ ژﻣﻨﺘﯿﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﻫﻤﮑﺎرۍ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ دي.
د  2021ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮړ ﮐړ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﴎاﯾﯿﻞ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻮرو
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﻣﻠګﺮو ﴎه ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري اﻣﻨﯿﺖ روزﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړه .دې روزﻧﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړه ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪري ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﯾﻮځﺎی ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي ،او
ﻟﯿﺪل ﯾﯥ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وو .ﺳﻤﻨﺪري ﻫﻤﮑﺎري د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺳﻮداګﺮۍ د آزاد ﺟﺮﯾﺎن ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دی.
د ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﺳﻤﻨﺪري اﻣﻨﯿﺖ د ﻫﻤﮑﺎرۍ
ﭘﻪ وده ﮐﯥ ﯾﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻠګﺮی دی .د دې ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻟﻪ
ﺳﻤﻨﺪر ﴎه ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺗړاو او ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﯥ ﮐﻠﯿﺪي رول
دا ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﺳﻤﻨﺪري ﻻرې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﺮﰲ
ﮐﻮي .ﺑﺤﺮﯾﻦ د ګډ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
ﻣﺮﮐﺰي رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي .ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ دې ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﻪ د
اﴎاﯾﯿﻠﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﭘﻮځﻲ ﻣﴩاﻧﻮ وروﺳﺘﻲ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻟﻪ اﴎاﯾﯿﻠﻮ
ﴎه د اړﯾﮑﻮ د دواﻣﺪاره ﻋﺎدي ﮐﯿﺪو ﻧښﻪ ده.
ډګﺮ ﺟﲊال ﺑﺮاډ ﮐﻮﭘﺮ ﭘﻪ ښﻲ ﻻس د  2021ﮐﺎل د ا ﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ

ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د اﴎاﯾﺌﻠﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ډﯾﻮﯾډ ﺳﺎر ﺳﻼﻣﺎ ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮي.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه
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د ﻣﺎﻧﺘﺎس  T-12ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ ﮐښﺘۍ ﭘﻪ ﻋﺮﰊ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﯥ د ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﭘﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ د ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺤﺮ ﯾﻦ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ک
ګړﻧﺪي ﺑﺮ ﯾﺪ ﮐﺮاﯾټ  RBNSﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﺎﺿﻞ څﻨګ ﺗﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي.

ﺿﺎﺑﻂ ډاوﺳﻦ روت/د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک
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د اﴎاﯾﻞ او ﺑﺤﺮ ﯾﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﻏﻮﻧﻪ ﭘﻪ

ﺑﺤﺮ ﯾﻦ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري
ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐښﺘۍ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه

اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺑغ ﴎه ﯾﻮځﺎی وﻻړ دي.
ﺿﺎﺑﻂ ډاوﺳﻦ روت/د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک
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د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺳﺎﺣﯥ ﺗﻪ د اﴎاﯾﺌﻠﻮ وروﺳﺘﻲ
ګډون د ﺳﻤﻨﺪري اړﯾﮑﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﺳﻤﻨﺪري اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت د
ﻟﻮړوﻟﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د وروﺳﺘﻲ څﻮ ﻣﻠﺘﻲ متﺮﯾﻨﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ښﻮدل ﺷﻮي .د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره د اﴎاﯾﺌﻠﻮ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮال ﺳﻤﻨﺪري
متﺮﯾﻦ ) (IMXﮐﯥ ګډون وﮐړ  -ﮐټﻼس اﯾﮑﺴﭙﺮﯾﺲ  ،2022ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ
ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟﻮی ﺳﻤﻨﺪري متﺮﯾﻦ د  60ﻣﻠګﺮو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه .د
ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮاﻟﻮ ﮐﭽﻪ واﻗﻌﯿﺎ د ﭘﺎم وړ وه او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړه.
د  IMX-Cutlass Expressمتﺮﯾﻦ د ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ څﺨﻪ د ﴎه ﺳﻤﻨﺪر ﺗﺮ ﺳﯿﻤﯥ
ﭘﻮرې وﻏﺰﯾﺪ .ﭘﻪ دې ﭘﺮاﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ګډه روزﻧﯥ ﴎه ﻣﻮږ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻧړﯾﻮال ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ ډﻟﻪ اﯾﺰ ﻫﻮډ څﺮګﻨﺪ ﮐړ .دا ﮐﺎر د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ
ﺳﻤﻨﺪري ټﺮاﻓﯿﮏ د آزاد ﺟﺮﯾﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﻗﺎﭼﺎق او ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي
ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دی ﭼﯥ د ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻮﻟﻪ او ﺛﺒﺎت ګﻮاښﻲ .ﻣﻮږ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮځﺎی روزﻧﻪ او ﮐﺎر ﮐﻮو.
 IMX-Cutlass Expressد اوږه ﭘﻪ اوږه روزﻧﯥ او ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا
ښﻪ ﻓﺮﺻﺖ وړاﻧﺪې ﮐړ ﭼﯥ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ دی ،زﻣﻮږ څﻠﻮر "ﺑﯧړۍ"  -اړﯾﮑﯥ ،ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ،
ﻣﻠګﺮﺗﯿﺎ او ګډ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ .د ﭘﺮوﺳﻮ ادﻏﺎم ،د ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻫﻤﻐږي ﮐﻮل او د اړﯾﮑﻮ
ﭘﺮاﺧﻮل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ د ﻧﻦ ورځﯥ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دي .ﯾﻮ ﻣﻠﺖ
ﻧﴚ ﮐﻮﻟﯽ ﯾﻮازې د ﺳﯿﻤﯥ ﺳﻤﻨﺪري اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐړي .ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو اوﺑﻮ
ﮐﯥ د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ګډوډول او ﻣﺨﻨﯿﻮی ﻣﻮږ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دي ﭼﯥ ﭘﻪ

ګﻮﺳټ  4ﰊ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﱄ ﺷﻬﺰاده ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﻔﻪ،
وﻟﯿﻌﻬﺪ ،د ﻟﻮی درﺳﺘ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او د ﺑﺤﺮ ﯾﻦ ﻟﻮﻣړی وز ﯾﺮ ،د اړه
ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮي.

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺎرک ﻣﺤﻤﻮد/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮک

ګډه ﴎه ډﯾﺮ ﻧږدې ﮐﺎر وﮐړو.
ﯾﻮه ﺳﺎﺣﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﭼﯿﺮې ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻪ ډﻟﻪ اﯾﺰه ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺮاﺧﻪ
ﮐﻮو د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ او ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ادﻏﺎم ﺗﺮڅﻮ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺑﺤﺮوﻧﻮ
ګډ ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﻋﮑﺲ راﻣﯿﻨځﺘﻪ ﮐړي IMX-Cutlass Express ،ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺗﻮان راﮐړ ﭼﯥ
د ﻧﻮي ،ﻋﴫي ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﯿﭽﻠﯥ ﺳﻨﺎرﯾﻮګﺎﻧﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻮ .ﻣﻮږ ﻣﻨﻮو
ﭼﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ او ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ ﮐښﺘۍ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ د ﺧﻠﮑﻮ ځﻮاک ﺑﺸﭙړ ﮐړي
ﭘﺮاﺧﻪ ﻧﻈﺎرت ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي.
وال ﺗﯿﺎﺗﺮ ،د ﺑﺤﺮ ﭘﻪ ﴎ او ﻻﻧﺪې زﻣﻮږ ﻟﯿﺪ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي.
ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ وده ﮐﻮي ،او زﻣﻮږ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ د اړوﻧﺪه او اﻏﯿﺰﻣﻦ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره د ډﯾﺮو ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮځﺎی
ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﴎﻋﺖ وﺳﺎيت ،او د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ ﭼﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل
ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﮐﻮل ﻏﻮاړي.
 IMX-Cutlass Expressﯾﻮازې د ﻧﻮي اﻓﻖ ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻟﯿﺪ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﯾﯥ
ﭘﻪ ګډه وﭘﻠټﻮ .راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ د ګډو متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ او ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﻟﻪ ﻻرې د دواﻣﺪاره
ﺳﻤﻨﺪري ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻟﭙﺎره ﻋﺎﱄ ژﻣﻨﯥ ﻟﺮي .د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو اوﺑﻮ د ﻻرو د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د
ﺳﻮداګﺮۍ د آزاد ﺟﺮﯾﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ ګډ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮږ ټﻮل ﴎه ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻮي.
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د ﻣﺮﮐﺰي اﻓﺮ ﯾﻘﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ
ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯿﺪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﯥ ﭼﻠﻨﺪ واﺣﺪوﻧﻪ زړور ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي
ﺗﻮرن ﺧﺮم ﺷﻬﺰاد ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

ﭘﻪ څﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎيت ﭘﯿﭽﲇ ﺷﻮي دي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
د ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د دوﻟﺘﻲ واک ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﻪ ،د ﻣﻠﮑﻲ وګړو ﺳﺎﺗﻨﻪ ،او د
ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل ،ﺗﺮﺧﯿﺼﻮل او ﺑﯿﺎ ﯾﻮځﺎی ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
اﻣﻠﻪ ،ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎيت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻪ د ډﯾﺮ اﻧﻌﻄﺎف او د ﻫﻤﮑﺎرۍ وړﺗﯿﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي.
د دﻏﻮ ﭘﯿﭽﻠﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره ،د ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻠﻨﺪ ﺑﺮﺧﯥ
اﮐرثا د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،اﻣﻨﯿﺖ او
ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ زرګﻮﻧﻮ
ځﻤﮑﻨﯿﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﴎﺑﯿﺮه ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﯾﺎړي ﭼﯥ د ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ) (DRCﭘﻪ څﯿﺮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐړاووﻧﻮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻠﻨﺪ
واﺣﺪوﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﻮل

د  Operation des Nations Unies au Congoد ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړی ﺳﻮﻟﻪ
ﺳﺎيت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا د  143ﭘﺮﯾﮑړه ﻟﯿﮏ وروﺳﺘﻪ
د  1960ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ  14د ﺑﻠﺠﯿﻢ ﮐﺎﻧګﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دوﯾﻢ ځﻮاک ﭘﻪ  2004ﮐﯥ د ﺟﻨﻮيب ﮐﯿﻮو د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎﻧګﻮ ډميﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺟﻨﻮيب ﮐﯿﻮو وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ﻻړ .د دې ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﲇ ﮐﻮل او د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻮ د ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د
ګﻮﻣﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل وو.
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درﯾﻤﻪ ګﻮﻣﺎرﻧﻪ ،ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﻮ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ) (MONUSCOﮐﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﺛﺒﺎت د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ  2011ﮐﯥ
وه .دﻧﺪه ورﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې وه ﭼﯥ د ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺛﺒﺎت او د
ﻧﻮرو ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﴎه ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻼﺗړ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﺳﻮﻟﻪ
ﺳﺎيت ځﻮاک ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﴎﻏړوﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی او ﻟﻪ Burundi
)ﺑﻮروﻧډي( څﺨﻪ د ﮐډواﻟﻮ د راﺗګ اداره ﮐﻮل وو.
د  2021د ﺟﻮﻻی ﺗﺮ  31ﭘﻮرې ،ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ټﻮل ځﻮاک  17,456و .ﺗﺮ  50زﯾﺎﺗﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ د ﺳﻮﻟﻪ
ﺳﺎﺗﻮ ﻫڅﻮ ﻟﭙﺎره د اردو او ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې.
د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ ده ،ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ د ﭘﻮﻣﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘټﺮو ﯾﻮ واﺣﺪ
ﻟﻪ  2011راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﮐﯥ ﻟﻮی ﻫﻤﮑﺎر دی .ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ،دﻏﻪ واﺣﺪ ﭘﻪ Sierra Leone
ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ) (UNAMSILﮐﯥ ﻟﻪ  2001ﺗﺮ  2004ﭘﻮرې او ﺳﻮډان ) (UNMISﻟﻪ
 2006ﺗﺮ  2011ﭘﻮرې دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻪ.

ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺖ ﮐﯥ د ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن
ﻫﻮاﱚ ﭼﻠﻨﺪ

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ واﺣﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻦ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﻪ ﴎﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﴎه ﺑﴩﯾﺖ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي او ﭘﻪ څﻮ ﻣﻠﯿﺘﻲ ﻣﻮاﺻﻌﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺮغ ﻟﻮړ ﺳﺎﺗﻠﯽ دی.

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،د ﯾﻮه ﻣﺴﻮول ﻣﻠﺖ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي او ﻟﻪ
ﺟګړې څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ
اﺳﺎس ،دا وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ځﺎن د
ﻧړﯾﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧيک او د ﺳﻮﻟﯥ
ﺟﻮړوﻧيک ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐړي.

د ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﱚ ﭼﻠﻨﺪ واﺣﺪ ﯾﻮه ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺖ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺎﺗﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ راﺳﺘﻨﻪ ﺷﻮه.

د ﺳﮑﻮاډرن د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ اﺻﲇ ﺳﺎﺣﻪ ﺳﻮﯾﲇ ﺳﮑﺘﻮر دی ﻣګﺮ د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺷﺘﻤﻨۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دا واﺣﺪ ﭘﻪ ټﻮل ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐﯥ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه
ﮐﻮﻟﯽ ﳾ .دا ﺳﯿﻤﻪ ډﯾﺮه ﺗﻘﺎﺿﺎ ده ،د ځﻨګﻠﻮﻧﻮ ،ﻟﻮړو ﻟﻮړو ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻮ ،ﭼﻤﻦ
زاره او ﻟږ ﻧﻔﻮس ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺳﯿﻤﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړه ده .دا ﻫﯿﻮاد د ﺳړک ﻟﻪ ﻣﺤﺪودو
زﯾﺮﺑﻨﺎوو ﴎه ﴎه د ﺑﯿړين ځﻤﮑﻨۍ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻣﺤﺪودې ﺳﺎﺣﯥ ﻟﺮي.
د درې ﭘﻮﻣﺎ  SA 330Lﭼﻮرﻟﮑﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ،ﺳﮑﻮاډرن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه د
ډګﺮﻣﻦ ﭘﺮ ﻏﺎړه ده .ټﻮل  12ﭘﯿﻠﻮټﺎن )د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ اﻓﴪ ﭘﻪ ګډون( د اﻟﻮﺗﻨﯥ
ځﻮاک ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .ﻫﺮه ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﭘﻮري ﻣﺠﻬﺰ ﴎﺗﯧﺮي او ﯾﺎ ﺗﺮ 2000
ﮐﯿﻠﻮګﺮاﻣﻪ ﺑﺎر وړﻟﯽ ﳾ.
ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﺗﺮ څﻠﻮرو اوﻧﯿﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎيت اډو ﮐﯥ ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﯿﺪای
ﳾ ،د اړﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﯿﺮﻟﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﻞ واﭼﻮي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﮑﻮاډرون
د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻟﭙﺎره راوﺑﻠﻞ ﳾ ،ﭘﻪ دوو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻟﻮﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،ﮐﻪ
څﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻮرﻟﮑﯥ د ﭼټﮏ ﻏﱪګﻮن ځﻮاک ﻟﯧږدوي ،ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ ډﯾﺮ اوږد دی .دا
د ﭼټﮏ ﻏﱪګﻮن ﴎﺗﯿﺮي د ګړﻧﺪۍ رﺳﯽ او راﭘﻞ ﻟﻪ ﻻرې ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ.
ﭘﻮﻣﺎس دا وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﴫي اﻟﻮﺗﻨﯥ ﻗﻮاﻋﺪو ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه ﺷﭙﻪ او ورځ
ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ﮐﯥ د ﴎﺗﯿﺮو ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې ځﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﮐښﺘﻪ ﳾ .د
ځﺎن د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ،ﻫﺮه ﭼﻮرﻟﮑﻪ دوه ﻣﺎﺷﯿﻦ ټﻮﭘﮑﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.
ﮐﻪ د ﻃﺒﻲ ﻣﻮاردو د ﺗﺨﻠﯿﯥ ﻟﭙﺎره وﮐﺎرول ﳾ ،ﻫﺮ ﭘﻮﻣﺎ ﭘﻨځﻪ ﯾﺎ ﺷﭙږ ﺳټﺮﭼﺮ
)روان ﺗﺨﺖ( ﻧﺎروﻏﺎن ﯾﺎ  10ﻧﺎﺳﺖ ﻧﺎروﻏﺎن ﻟﻪ دوو ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﴎه ځﺎﯾﻮﻟﯽ ﳾ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت او ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺴﮑﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ واﺣﺪ اﺻﲇ دﻧﺪه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ګﻮﻣﺎرﻧﯥ د ﴍاﯾﻄﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗړ
ﺑﺮاﺑﺮول دي ﭼﯥ د  2021ﺗﺮ ﻧﯿامﯾﻲ ﭘﻮرې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎين ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﻧږدې  14,000ﺳﺎﻋﺘﻪ
اﻟﻮﺗﻨﯥ ﮐړې وې.
د ﻫﯿﻮاد ﻧﻨګﻮﻧﮑﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دا اوږدواﻟﯽ د ﭘﯿﻠﻮټﺎﻧﻮ
او ﺗﺨﻨﯿﮑﺮاﻧﻮ ﭘﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺴﻠﮑﻴﺘﻮب ﺷﺎﻫﺪ ورﮐﻮي.

ﷴ ﺑﻼل/ﻣﻮﻧﺴﮑﻮ

دې ﺳﮑﻮاډرون ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ څﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ ﭼﯥ
د ځﻮاک د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ ﻟﺨﻮا د ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻫﺪف ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﺷﻮي.
ځﯿﻨﯥ ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ واﺣﺪ ﯾﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ،دا
دي) Operation Pacific :د ارام ﺳﻤﻨﺪر ﻋﻤﻠﯿﺎت() Operation Resolve ،د
ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت( ،او ) Operation Garudaګﺎرودا ﻋﻤﻠﯿﺎت(.
ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﻮ ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐﯥ د ﺳړﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﺑﯿړﻧۍ
ﻃﺒﻲ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﻪ ﻫﻮاﯾﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪوده ده .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ واﺣﺪ
ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د ﻫﺮ ډول ﭘﻮځﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﻃﺒﻲ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړې
ده.
ﺳﮑﻮاډرون ﺗﻞ د دﺳﺘﻮروﻧﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ  30دﻗﯿﻘﻮ ﮐﯥ د وﺗﻠﻮ اداره ﮐﻮي
او ﭘﻪ وﺧﺖ ﴎه د اﻟﻮﺗﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﯾﯥ د څﻮ ﺗﻨﻮ ژوﻧﺪ ژﻏﻮرﻟﯽ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
د ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ څﺎﻧګﯥ درﻧﺎوی ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮﻣﺎ د ﮐﻮوﻳډ19 -
ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺷﺎوﺧﻮا  150ﻃﺒﻲ ﺗﺨﻠﯿﯥ ﺑﺸﭙړې ﮐړې او د ﺗﺮ  200د ډﯦﺮو
ﮐﺴﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﯾﯥ ژﻏﻮرﻟﯽ دی.
د ﻟﺴﯿﺰو راﻫﯿﺴﯥ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ زرګﻮﻧﻪ ﴎﺗﯿﺮي ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐړي دي .ﻟګښﺖ ﻟﻮړ دی :د ﺳﻮﻟﯥ
او ﺛﺒﺎت د دﻏﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻧړۍ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺧﻮرا ﻧﺎاراﻣﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ
 156ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او  24اﻓﴪان وژل ﺷﻮي دي.
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ 10ام واﺣﺪ وﯾﺎړ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﮑﻮ ﮐﯥ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮغ اﺳﺘﺎزوﱄ ﮐﻮي .ﭘﺮ ﺳﺨﺘﯥ او ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪې ﻫﻮا ﴎﺑﯧﺮه ،دﻏﻪ واﺣﺪ
ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ رول او دﻧﺪې ﺗﻪ ژﻣﻦ دی او د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ
ﴎﺗﯿﺮو ﮐﯥ ډﯾﺮ درﻧﺎوی ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړی دی.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﻮﻟﯥ
ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ،ﯾﻮ ﺣﮑﻢ ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﯧﺪوﻧﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐړی دی" :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،د ﯾﻮه ﻣﺴﻮول
ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي او ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ اﺳﺎس،
دا وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ځﺎن د ﻧړﯾﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ او د ﺳﻮﻟﯥ ﺟﻮړوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
د دې ﻣﻘﺎﻟﯥ ﯾﻮه ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻼل ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯥ ﺧرپه ﺷﻮه.
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐړي".
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د ﺑﯥ ﭘﯿلﻮټه ﻫﻮاﻳﻲ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ګﻮاښ
ټﯿټ ﻟګښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ډروﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
د ﮐﻤﻮ ﺷﺪﯾﺪو ﺷﺨړو ﭘﯿﭽﻠﺘﯿﺎ ﺑﺪﻟﻮي
ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺎس اﻣﯿﻦ
د ﻋﺮاق د دﻓﺎع وزارت د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﯾﺎﺳﺖ

ﯾﻮ ډول ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﰊ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﯥ د ﮐښﺘﯿﻮ ځﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿږي

ﺑﯥ

ﭘﻴﻠﻮټﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ،ﻳﺎ ډرون ،د ﻳﻮې څﺮګﻨﺪﯦﺪوﻧﮑﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﭼﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ او وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻳﯥ ګټﻮره ﺑﻮﱄ ،د ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﯥ ﻳﻮه ﻧﻮې
ﻧﻨګﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي .داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺑﻪ د ﺟګړې ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﺎ
ﻟږﺗﺮﻟږه ﮐﻤﯥ ﺷﺪﯾﺪې ﺟګړې ﺑﺪﻟﯥ ﮐړي .ﭘﻪ  2020ﮐﯥ ،ډرون ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ
ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﺗﮑﺘﯿﮑﻲ وﺳﻠﻪ وه .د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﻣﻼﺗړي
ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د دې وﺳﻠﯥ اﺻﲇ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ دي او ﮐﺎرول ﯾﯥ د ﺳﯿﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﺪرت
د ﺗﻮازن ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻨګﻮﻧﻪ ده.
د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺟګړه وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ
ﭘﻪ  2001ﮐﯥ د ﺳﭙټﻤﱪ د 11ﻣﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ
- Predatorﭘﺮﯾډﯾټﺮ اﻟﻮﺗﮑﯥ ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐړې .ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت د ډرون ﺑﺮﺗﺮی
ﻟﺮي ،ﻣګﺮ د دﻏﻮ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ټﯿټ ﻧﺴﺒﻲ ﻟګښﺖ دوی ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ ﻧﺎوړه
ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﺗﻪ راښﮑﻮﻧﮑﯥ ﮐﻮي .د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او د دﻏﻮ ﻧﺎوړه ﻟﻮﺑﻐﺎړو او د دوی ﻟﻪ
ﻣﻼﺗړو اﻓﺮاﻃﻲ ډﻟﻮ ﴎه واټﻦ ﭘﻪ ﮐﻤﯿﺪو دی.
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ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ د ادﻟﯿﺐ ﺟګړې ﯾﻮ ﻧﻮی رول او ﺟﻨګﻲ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړه ،ﭼﯥ
اﺻﲇ متﺮﮐﺰ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ دی او ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ﮐﯥ د ځﻮاک ﺗﻮازن ﺑﺪﻟﻮي.
ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺧﭙﻞ اﺻﲇ ﺑﺮﯾﺪ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  100ځﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮو ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ څﺨﻪ
ﭘﯿﻞ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ وژوﻧﮑﻲ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﯾﯥ ارزاﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ ﻣﻬامت وﺗﻮﻏﻮل .د
ﺗﺮﮐﯿﯥ د ﻣﲇ دﻓﺎع وزارت ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،د ﺳﻮرﯾﯥ رژﯾﻢ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه دوې ﺟﯿټ اﻟﻮﺗﮑﯥ،
اﺗﻪ ﭼﻮرﻟﮑﯥ 135 ،ټﺎﻧﮑﻮﻧﻪ 77 ،زﻏﺮه وال ګﺎډي ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړل او د ﺟګړې ﺗﺮ ﭘﺎی
ﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﻣﺨﮑﯥ  2,500ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ اوښﺘﯥ ده .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ د ﺳﻮرﯾﯥ
ﭘﻮځ وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻠﻮ او ﺗﻮﭘﭽﻲ واﺣﺪوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ
وﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ډول د ﺗﺮﮐﯿﯥ ﻟﻪ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ څﺨﻪ د ارزاﻧﻪ ﺧﻮ
ﻟﻮړ دﻗﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺗﻮﻏﻨﺪﯾﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي.
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎټﻮ ﯾﻮه ﭼﺎرواﮐﻲ ووﯾﻞ" :ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ د
ادﻟﯧﺐ ﭘﺮ ﴎ اﻟﻮﺗﻨﯥ وﮐړې او د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺳﻮرﯾﯥ ﭘﺮ رژﯾﻢ دﻏﻪ
مبﻮﻧﻪ وﻏﻮرځﻮل ،ﭼﯥ د روﺳﯿﯥ د وﻟﺴﻤﴩ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﭘﺎم ﯾﯥ ځﺎن ﺗﻪ

د ﻋﺮاق د ﺗﺮور ﯾﺰم ﺿﺪ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮه ﴎﺗﯧﺮي

د ﻣﻮﺻﻞ د آزادوﻟﻮ

ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د داﻋﺶ ﯾﻮ
ډرون ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړ.
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د اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﰔ ډرون ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﱐ ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ

ﺗﺮ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﰊ اﻣﺎراﺗﻮ ﮐﯥ

ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯿږي.
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راواړوه ".د ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﺮ
ﻫﻮا ﺗﺴﻠﻂ وﻟﺮي او دا ﭼﺎره ﭘﻪ ﻟﯿﺒﯿﺎ او د ارﻣﻨﺴﺘﺎن او
اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﻪ ﺟګړو ﮐﯥ ﺗﮑﺮار ﺷﻮه.
ﭘﻪ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﮐﯥ ،د ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺑﺮﯾﺪ ﺷﻨډ ﮐړ او د ﻣﲇ ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺳﯿﺮت
ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ څﻨډې ﺗﻪ د ﻓﯿﻠډ ﻣﺎرﺷﺎل ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻔﱰ د
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﺗﻌﺮﴈ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ وګﺮځﯿﺪ .ورﺗﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﮐﯥ ﺗﮑﺮار ﺷﻮ،
ﻫﻐﻪ ځﺎی ﭼﯥ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،د ډرون ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه،
د  20ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﯾﺎت د ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻟﺨﻮا ادﻋﺎ ﺷﻮې
ﺧﺎوره وﻧﯿﻮﻟﻪ.
د ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ادﻟﯧﺐ او اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﻪ ﻗﻀﯿﻮ ﮐﯥ ،د ډرون
ﮐﺎروﻟﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮی .ﭘﻪ دې درﯾﻮ ﺗﯿﺎﺗﺮوﻧﻮ ﮐﯥ،
ﺗﺮﮐﻲ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﺟﯿﻤﻨګ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﻋﺎم ﺗﮑﺘﯿﮏ
ﮐﺎروﻟﯽ و او ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ د ﻫﻮاﯾﻲ
دﻓﺎﻋﻲ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﯿﻞ ﮐړل ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
څﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ځﯿﻨﻮ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻣﺦ ﺷﻮل .دې ﭼﺎرې ﺑﯥ
ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړه ﭼﯥ د دښﻤﻦ ﻫﻮاﯾﯽ دﻓﺎع
ﺑﯥ اﻏﯿﺰې ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻟږ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ځﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﺪاﻓﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯾﺪ وﮐړي او د ﻫﻐﻮی ټﺎﻧﮑﻮﻧﻪ او
زﻏﺮه وال وﺳﺎﯾﻂ ﭘﺮ اﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺪل ﮐړي.
دا ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي :اﯾﺎ دا ډول
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ارزوﻧﯥ ﻻﻣﻞ ﳾ؟
ﻏﻮره ده ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د  2019ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﱪ ﮐﯥ د ﺳﻌﻮدي
آراﻣﮑﻮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ د ټﮑﺎن ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﴎه ځﻮاب
وواﯾﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﻮګﻪ ﯾﯥ د ﻧړۍ د ﺗﯿﻠﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ 6%
ودراوه .د اراﻣﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪ  -د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن او ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮيب اﻣﺎراﺗﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺣﻮﺛﯿﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﴎه ﯾﻮځﺎی
 د اﯾﺮان ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﻮ د ډرون وړﺗﯿﺎو ﮐﯥ د ﭘﺎموړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وښﻮد.
څﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د ﭘﺎم وړ دي د  2019ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ
د ﻧﻈﺎﻣﻲ متﺮﯾﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ډﯾﺮو
 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  - 50ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه د اﯾﺮانوړﺗﯿﺎ ده .اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﭘﺎم وړ وړﺗﯿﺎ وښﻮده ﮐﻠﻪ ﯾﯥ
ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ
ﮐﻨټﺮول ﮐړه ﭼﯥ د دوی ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ وﻟﻮﯾﺪه او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
اړﺗﯿﺎوو ﴎه ﺳﻢ ﯾﯥ ﯾﻮ ﻧﻘﻞ ﺗﺮې ﺟﻮړ ﮐړ.
ځﯿﻨﯥ ارزوﻧﯥ د ډرون ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب 85%
ارزوي .دا ﻟﻮړه ﺳﻠﻨﻪ ده او د ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﭘﯿﭽﲇ وړﺗﯿﺎ او
ﻟﻮړ اﻋﺘﺒﺎر ښﯿﯥ .دا ډول ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎوې ﻟﮑﻪ د ﺑﺮﯾښﻨﺎ
ﺳټﯿﺸﻨﻮﻧﻪ او د وﺳﻠﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ.

ﻧﻮ ،ﻣﻮږ د ﺷﺨړو ﭘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮي وﺿﻌﯿﺖ
ﴎه ﻣﺦ ﯾﻮ ،ﭼﯥ ﺣﺘﯽ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ
ﺣﯿﺮاﻧﺘﯿﺎ ﮐﯥ د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ وړﺗﯿﺎ ده .ﺗﺮ دې دﻣﻪ دا
ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻗﯿﻤﺘﻲ ﻫﻮاﯾﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ او
د ټﯿټ ﻟګښﺖ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻧﮑﻮ ډروﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ،
ډروﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺳﻤﻮ ﺗﮑﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﴎ
ﮐﯥ راځﻲ .راﭘﻮروﻧﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ
اﻟﻮﺗﮑﻮ د اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻟﺨﻮا ﮐﺎرول ﺷﻮي د  S-300ﻣﺸﻬﻮر
ﺗﻮﻏﻨﺪي ﺳﯿﺴټﻢ ﺑﯥ اﻏﯿﺰې ﮐړی ،ﭼﯥ د ﻣﴫ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان
او ﺳﻮرﯾﯥ ﭘﻪ ګډون د ډﯦﺮو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻮاﯾﯽ
دﻓﺎع ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺴټﻢ دی.
ﺣﺘﯽ ﭘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﺷﻮي ﺧﻮرا
ﭘﯿﭽﲇ  S-400ﺗﻮﻏﻨﺪي د ﺑﺮﯾښﻨﺎﯾﯽ ﺟګړې ،د ﺷﻌﺎع
ﺿﺪ ﺗﻮﻏﻨﺪﯾﻮ او دﻗﯿﻖ ﻻرښﻮد ﻣﻬامﺗﻮ د ګډې ﮐﺎروﻧﯥ
ﭘﺮوړاﻧﺪې ﺑﯥ اﻏﯿﺰې ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮي .ﺣﺘﯽ ﯾﻮ ﻫﯿﻮاد ﻟﮑﻪ
ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﭼﯥ زﯾﺎت ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﲇ ﻫﻮاﯾﻲ دﻓﺎﻋﻲ
ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ډﯾﺮی ﯾﯥ ﻏﺮيب دي ،د ﺳﻌﻮدي
د آراﻣﮑﻮ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ د  2019د ډرون ﺑﺮﯾﺪ ﻣﺨﻪ وﻧﻪ
ﺷﻮای ﻧﯿﻮﻟﯽ.
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دا ټﯿټ ﻟګښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ،
اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﭘﻪ ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯿﺎ او ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ د
ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪې ،ﻧړۍ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ
ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺗﻮازن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﯾﻮې ﻧﻮې او
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﴎه ﻣﺦ ده.
د دې ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ،ﻋﴫي ﺟګړه ډﯾﺮ ﭘټ
ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳﱰه وﺳﻠﻪ
ګﺮځﯧﺪﻟﯥ ،ﺧﻮ ﮐﺎرول ﯾﯥ د ﻣﴩوع او ﻧﺎﻣﴩوع ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺘﻮر ﭼﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن د دﻏﻪ ډول
وﺳﻠﻮ ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﻪ ﻫڅﻮي ،ﻟﻪ رادار څﺨﻪ د ﺗﯧښﺘﯥ وړﺗﯿﺎ او
د دې اﻧﮑﺎر دی ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﯿﺪی ﳾ.
ﻣﺜﻼً دا د ﻋﺮاق د ارﺑﯿﻞ ﻧړﯾﻮال ﻫﻮاﯾﯽ ډګﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ
ﮐﯥ ﻟﯿﺪل ﺷﻮی.
ﻧړۍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ د ډرون ﮐﺎروﻟﻮ
اﻏﯧﺰو ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړي .دا وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ځﻮاک ﺗﻮازن ﺑﺪل ﮐړي او د اﻧﮑﺎر ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﻢ ﻟګښﺖ او
ﻟﻮړه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮګ او وﯾﺠﺎړي ﻫڅﻮي.
ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﴎه ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻟﻴﮑﻮال ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺎس اﻣﲔ د ﻣړﻳﻨﯥ
ﺧﱪ درﮐﻮو .د ﻫﻐﻪ ﻣړﻳﻨﯥ د ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره او د ﻋﺮاق دﻓﺎع
وزارت د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او اﻣﻨﻴﺖ ر ﻳﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻳﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ ده.
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ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ
د ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻠﻪ
وال ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ
ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮي

د ﻟﺒﻨﺎن اﻣﻨﯿﱵ ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ د  2021ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ د ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﱄ
ښﺎر ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﻻر ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره وﻻړ دي.

46

ګﯿټﻲ اﻧځﻮروﻧﻪ

ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت او د ﻣﻨځﲏ ﺧﺘﯿځ ﴍ ﯾﮑﺎن ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺤﺮان څﺨﻪ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ 67
ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ اﺿﺎﰲ ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺛﺒﺎت ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻟﯥ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ
ﻧﻮﻻﻧﺪ د  2021ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻼزﻣﯿﻨﯥ ﺑﯿﺮوت ﺗﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړي ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﻧﻮې ﺑﻮدﯾﺠﻪ اﻋﻼن ﮐړ.
دﻏﻪ ﻫﯿﻮاد ﻟﻪ ژور اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان ﴎه ﻣﺦ دی ،ﭼﯥ د
ﮐﻮوﻳډ 19 -او د  2020ﺑﯿﺮوت ﺑﻨﺪر ﭼﺎودﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻻ ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﻮی .د ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﻤښﺖ د ﻗﺎﭼﺎق د ﭘﺮاﺧﯿﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮی
ﭼﯥ د ﻟﺒﻨﺎن اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮه.
د  2021ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﱪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د اﻧﺼﺎر ﭘﻪ
ښﺎرګﻮټﻲ ﮐﯥ د ځﻤﮑﯥ ﻻﻧﺪې ټﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮي
ﺳﻠګﻮﻧﻪ ټﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮي ﻧﻔﺖ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﻌﻠﺒﮏ ﮐﯥ ﯾﻮه ﻻرۍ ﭼﯥ ﺷﻞ ټﻨﻪ اﻣﻮﻧﯿﻢ
ﻧﺎﯾﱰﯾﺖ ﭘﮑﯥ ﺑﺎر وو ،ﮐﺸﻒ ﮐړل .د ﻟﺒﻨﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت څﯿړﻧﻪ وﮐړه ﺗﺮڅﻮ ﭘﻮه ﳾ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎوي ﻣﺎده،
ﭼﯥ ډﯾﺮ وﺧﺖ د ﮐﺮﻧﯿﺰو ﴎې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول ﮐﯿږي ،د
ﭼﺎودﯾﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﭙﺎره وه ﮐﻪ ﻧﻪ.
اﻣﻮﻧﯿﻢ ﻧﺎﯾټﺮﯾټ د ﺑﯿﺮوت ﭘﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﯥ د اګﯿﺴټ 2020
ﭘﻪ  4د ﭼﺎودﻧﯥ ﴎﭼﯿﻨﻪ وه .ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ټﻨﻪ دﻏﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻢ ډول ﭘﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﯥ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮی و ،د ﻧﺎورﯾﻦ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ
ﭼﯥ  214ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ووژل او  6,500ﻧﻮر ﯾﯥ ټﭙﯿﺎن ﮐړل .دې
ﻏﻤﯿﺰې د ﭘﻼزﻣﯿﻨﯥ ځﯿﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ وﯾﺠﺎړې ﮐړې.
ﭘﺮ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﴎﺑﯿﺮه ،ﻧﻮر ﻧړﯾﻮال ﴍﯾﮑﺎن د ﻟﺒﻨﺎن د
ﺧﻠﮑﻮ د ﮐړاووﻧﻮ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﮐامﻻﺗﻮ او ﭘﯿﺴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د دﻓﺎع وزارت د 2021
ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻮړ
ﻗﺮﺑﺎﱐ ،وﻓﺎداري
ﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﴍﯾﮑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﯾﯥ
د ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻮځ
د ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه
د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ،
ﺧﻮړو ،ﻃﺒﻲ ﺗﻮﮐﻮ او وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه.
د ﻟﺒﻨﺎن د ﻣﯿﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ګﺎوﻧډﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﭼﺎودﻧﯥ وروﺳﺘﻪ
او د ﮐﻮوﻳډ 19 -وﺑﺎ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﯿړه ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ ﺗﯧﻞ،
ﺧﻮراﮐﻲ او ﻃﺒﻲ ﺗﻮﮐﻲ واﺳﺘﻮل .د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د
ﺑﺮﯾښﻨﺎ او ﺗﯿﻠﻮ ﺑﺤﺮان ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﻟﭙﺎره ،ﻋﺮاق ژﻣﻨﻪ وﮐړه ﭼﯥ
ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﻠﯿﻮن ټﻨﻪ ﺗﯧﻞ
ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻗﻄﺮ اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮه ﻣﯿﺎﺷﺖ  70ټﻨﻪ ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ ورﮐﻮي.
د اردن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺎرګﻮ اﻟﻮﺗﮑﻪ د ﭘﻪ  2021ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﱪ ﮐﯥ
د رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮي ﻧړﯾﻮال ﻫﻮاﯾﯽ ډګﺮ ﮐﯥ راښﮑﺘﻪ ﺷﻮه ،د ﻟﺒﻨﺎن
ﴎﺗﯿﺮو ﺗﻪ ﯾﻲ  10ټﻨﻪ ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﮐښﺘﻪ ﮐړل .ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ د
ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺮﺳﺘﯥ دوام وﻣﻮﻧﺪ ځﮑﻪ د ﮐﻮﯾټ ﴎې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ټﻮﻟﻨﯥ
ﭘﻪ اګﯿﺴټ ﮐﯥ  8ټﻨﻪ ﻃﺒﻲ ﺗﻮﮐﻲ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وﭼﯥ ﺷﯿﺪې ،د
ﮐﻮوﻳډ 19 -واﮐﺴﯿﻦ او ﯾﻮ اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﯾﯥ د ﻟﺒﻨﺎن ﴎې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ
ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه.
د ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮيب اﻣﺎراﺗﻮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ زاﯾﺪ آل ﻧﻬﯿﺎن ﺑﻨﺴټ،
ﻟﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯿﺸﺘﯥ داراﻟﻔﺘﻮا اﻣﺪادي ﻣﻮﺳﺴﯥ ﴎه ﭘﻪ ګډه ،ﭘﻪ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ او د ﺷامﱄ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ 35,000
ﻓﺎﻣﯿﻠﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻧﻮښﺖ ﭘﯿﻞ ﮐړ.
د ﻟﺒﻨﺎن د ﭘﻮځ
ﺷﻌﺎر :ﻋﺰت،

ﴎﭼﻴﻨﯥLebanese Army, Aljazeera.net, alquds.co.uk :
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د ﻋﺮاق د ﭘﻮځﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ر ﯾﺎﺳﺖ ﭘﻠټﻮﻧيک
ﺳﱰګﯥ د ﺗﺮور ﯾﺰم ﺿﺪ ﺣﯿﺎﰐ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د

ﻋﺮاق د ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﻣﻨﯿﺖ او ﺷﺨﴢ اﻣﻨﯿﺖ
څﺎرﻧﯥ ﴎﺑﯿﺮه د ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،د دې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ
او د ﺧﻄﺮوﻧﻮ او ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ،دې د
ﻫﻐﻮ ﮐړﮐﯿﭽﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ
ﻫﯧﻮاد اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐړی دی ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ځﯿﻨﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﮐﻨټﺮول
او د ﻫﻐﯥ د اﻏﯿﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي .دا د ﻫﯿﻮاد ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﺟﺪي او ﭘﯿﭽﲇ
ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻪ دي او رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻣﯿړاﻧﻪ ،ﺻﱪ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﴎه د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﴎه ﺑﺮﯾﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې.
د ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د رﯾﺎﺳﺖ د رول ﭘﻪ اړه د ﺧﱪو ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﻟﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ رﯾﯿﺲ ﺗﻮرن ﺟرنال ﻓﯿﺾ ﻓﻀﯿﻞ اﳌﻌﻤﻮري ﴎه وﮐﺘﻞ.
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دښﻤﻦ ﺑﺮﻻﳼ ﮐړو او ﻣﻮږ د دوی ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺷﻨډ ﮐړل.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د  2014ﮐﺎل ﻟﻪ ﺟﻮن وروﺳﺘﻪ د
ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،د ﺑﺮﯾﺎ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ اﺳﺎس زﻣﻮږ ﻟﻪ
ﻋﺮاق اﺳﺘﺨﺒﺎراﰐ ﺳﯿﺴﺘﻢ څﻨګﻪ ﺑﺪل ﺷﻮ؟
اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻠﮑﻮ دواﻣﺪاره ﻣﻼﺗړ و .دوی
د دښﻤﻦ د ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻮ او د وﺳﻠﻮ د زﯦﺮﻣﻮ ﭘﻪ اړه
ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري) Hybrid :ﻫﺎﯾﱪډ( ﺟګړې ﺑﯥ
ﮐﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﮐړل ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﯾﯥ د آزادو ﺳﯿﻤﻮ
ﻟﻪ ﺷﮑﻪ د ﻧړۍ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻮو ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ
ﭘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﺮ ﭘټﻨځﺎﯾﻮﻧﻮ د ﭼﺎﭘﻮ او ﻧﯿﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﺗﮑﺘﯿﮑﻮﻧﻪ ﺑﺪل ﮐړي دي .ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﴎﺑﯧﺮه د ازادۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
اﺳﺘﺨﺒﺎرات د ښﺎري ﺟګړې د ﻣﻼ ﺗﯿﺮ دی ،د ﺑﯿړﻧﻴﻮ
اﺳﺎﻧﻪ ﮐړه.
ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډوﻟﻮﻧﻮ ﴎه د ﺳﻤﻮن ﻟﭙﺎره د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮږ ﻫﻤﺪاراز د ﺗﺮﻫګﺮو ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﻮ
ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ډﯾﺮ ﺑﺪﻟﻮن راﻏﻠﯽ .د ﻋﺮاق ﭘﻪ ﺷامل او
ﻟﻮی درﺳﺘ ﺗﻮرن ﺟﲊال
ﮐﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻫڅﯥ ګړﻧﺪۍ ﮐړې او ﺑﴩي ﴎﭼﯿﻨﯥ ﻣﻮ
ﻟﻮﯦﺪﯾځ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻮﺻﻞ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ د داﻋﺶ ﺑﺮﯾﺪ ﯾﻮ
ﻓﯿﺾ ﻓﺎﺿﻞ اﳌﻌﻤﻮري
وګﻮﻣﺎرﻟﯥ ،د داﻋﺶ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی ﮐړي،
ﺳﱰ ټﮑﺎن او د ﻋﻨﻌﻨﻮي اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﯿﺎ
ﺗﺮڅﻮ د ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﻣﻮﺧﻮ او رازوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻮﻫﺎوی ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړو او اﺳﺘﺨﺒﺎرايت واﺣﺪوﻧﻪ
ﯾﻮه رﯾښﺘﯿﻨﯥ ازﻣﻮﯾﻨﻪ وه .دې ﻧړۍ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ورﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﴫي ﺟګړې ﴎه د
ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻮ اﻧﺴﺎين او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻣﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﴎه ﮐړي او اړﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﻣﻮږ د
ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ داﺧﲇ ﺷﺨړو ﭘﻮﻫﯧﺪو او د دوی ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ د
ﻟﺮي ،ﭼﯥ ټﻮل ﺷﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ د ﺟګړو ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮑﯥ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ،د ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯥ،
ﺷﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻧﻔﺎق د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐړ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
ﻫﺎﯾﱪډ او ﻧﯿﺎﺑﺘﻲ ﭼګړې ﭘﻪ ګډون.
ﮐﭽﻮ ﮐﯥ د دوی د ﻣﺎﺗﯥ وړﺗﯿﺎ راﮐړه.
اﺳﺘﺨﺒﺎرات د ډﯦﺮو ﺷﺨړو ﭘﻪ ﻫﻮاري ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ رول ﻟﺮي ،د ﺑﴩي او
د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ اﻋﻠﯽ ﴎﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﯾﻮځﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﴎه د دښﻤﻦ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮﻟﻮي ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
د ﯾﻮ ﻟړ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ اﻣﺮ وﮐړ ،څﻮ ﭘﻪ ځﻤﮑﻨﯿﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻫﻤﻐږي او
ﮐﻮي او ژر ﺗﺮ ژره ﯾﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري .دا ﻣامﻧﻌﺘﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه
ﻟﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ګﻮاښ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﳾ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ
ورﮐﻮي ﭼﯥ د دښﻤﻦ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺷﻨډ ﮐړي ﯾﺎ ﯾﯥ ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ او متﻮﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﮐړي ﯾﺎ
ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ د ژورې ﮐﺸﻔﻲ ﻟﯧﻮا ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړول وو ،ﭼﯥ د دښﻤﻦ ،د ﻫﻐﻪ د
ﯾﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل څﺨﻪ ﺟﻼ ﮐړي .اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﺮ ﭘټﻨځﺎﯾﻮﻧﻮ
او ﺣﺠﺮو د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳامرټ ﻓﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮوﻧﻮ او ﻫﺎرډ ډراﯾﻮ ﮐﯥ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻮ او ﻓﺰﯾﮑﻲ او اﻧﺴﺎين وړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ
ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د ﺗﺮﻫګﺮو ﻓﺎﯾﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﴎﺑﯿﺮه ،اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه درﻟﻮده.
د ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ او د ﻫﻐﻪ اړوﻧﺪ واﺣﺪ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺳﯥ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ دوی ﴎه د دﻏﻮ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړه او
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐړل ﺗﺮڅﻮ د اوﺳﻨﻴﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﴎه د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ
دوی ﺗﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ډﯾټﺎﺑﯿﺲ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړ ﭼﯥ د دښﻤﻦ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ اراده څﺮګﻨﺪوي. .
ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭘﻪ  2020ﮐﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او ﺗﺮورﯾﺰم
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﻣﯥ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ وﮐړه ،د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟګړې
ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﺗﮑﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ټﻮﻟﻨﻪ ﺣﯿﺮاﻧﻪ ﮐړه .د اﻓﻮاﻫﺎﺗﻮ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﺿﺪ ﯾﻮه ﻫﺴﺘﻪ ﺟﻮړول او ﭘﻪ ﻋﴫي اﻟﻮﺗﮑﻮ او ﺣﺮاريت ﮐﺎﻣﺮو ﺳﻤﺒﺎل د ډرون واﺣﺪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺎﻣﻞ وو.
ﴎﻋﺖ او د ټﻮﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﭼﯿﻨﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د داﻋﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺮوﭘﺎګﻨﺪ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب د
دودﯾﺰو اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺳﺴﺘۍ ﴎه ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،ﻣﻮږ د
آﻧﻼﯾﻦ څﺎرﻧﯥ ټﯿﻤﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﭘﯿﻞ ﮐړل او ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې او ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د ﭘﻮځﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﰐ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ودې ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﺣﺠﺮې ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯥ.
څﻪ دي؟
دې ﮐﺎر ﻫﻐﻪ ﴎﻋﺖ زﯾﺎت ﮐړی ﭼﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ
رﺳﻮي او د ﺗﺮﻫګﺮو ﺟﺮﻣﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺷﻨډ ﮐړل .د ګډو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ د
ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري :رﯾﺎﺳﺖ ﻟﻪ ځﺎﻧګړو ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﴍاﯾﻄﻮ ﴎه ﺳﻢ
اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﻮ ﺷﺘﻮن د دښﻤﻦ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﻮي ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ
د اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ او وړ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻮ او ګﻮﻣﺎرﻟﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻣﻮږ د اﻧﺘﺨﺎب دﻗﺖ ﺗﻪ
ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې ده .د داﻋﺶ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻧړﯾﻮال اﯾﺘﻼف د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮو او ﭘﻪ ﻫﻮښ ،ﻓﺰﯾﮑﻲ وړﺗﯿﺎ او رواين اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې متﺮﮐﺰ ﮐﻮو ځﮑﻪ
ﭘﻮځﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ادارو او ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﮐﺮښﻪ ﮐﯥ زﻣﻮږ ﭼﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ اﻓﴪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ او ﴍاﯾﻄﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي او ښﺎﻳﻲ د دښﻤﻦ
د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﭘﻮځﻲ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﯾﮑﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ده.
د ﻟﯿﮑﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﯾﻮازې ځﺎن ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﳾ .ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ د دې وړﺗﯿﺎ وﻟﺮي ﭼﯥ
اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ او د ﻫﻐﻮی د اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ اړه دﻗﯿﻖ
د ﺧﭙﻞ ځﺎن دﻓﺎع وﮐړي ،د دﻧﺪې ﻟﭙﺎره ﺷﻬﻮدي اﺣﺴﺎس وﻟﺮي او د اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻮړ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﮐړل .ﻣﻮږ ﻟﻪ دوی ﴎه ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐړل ﭼﯥ زﻣﻮږ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﺴﺎس وﺳﺎيت .د اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺳﯥ او د ﻟﻮﻣړين روزﻧﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯿﺪو وروﺳﺘﻪ،
ﻋﻤﻠﯿﺎيت واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﻟﻪ دﻏﻮ ټﻮﻟﻮ ﴎﭼﯿﻨﻮ څﺨﻪ – د ﻋﺮاﻗﻲ ادارو او ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺨﺼﴢ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
د اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ – اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د دښﻤﻦ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻨډوﻟﻮ او د ﻫﻐﻮی
اﺧﲇ ،ﻟﮑﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻃﺮﯾﻘﻪ ،ځﮑﻪ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ او د
د ﻣﻮاﺿﻌﻮ ﭘﻪ وﯾﺠﺎړوﻟﻮ ﮐﯥ ډﯾﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړه .د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮټﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ د دوﺳﺘﻮ ﴎﭼﯿﻨﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮ ﭘﺮوﺳﯥ اﻏﯧﺰ ﮐﻮي.
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل ،د ﺳﭙﻮږﻣﮑۍ اﻧځﻮروﻧﻮ او ﭘﻪ
د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻫﻐﻪ څﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻪ ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ  2014ﮐﯥ وﺷﻮل ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ
ځﻤﮑﻪ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎين اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره د دښﻤﻦ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ څﺎرﻧﯥ ﻣﻮږ ﭘﺮ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ د ﺗﺮﻫګﺮو د ﭘټﻨځﺎﯾﻮﻧﻮ او روزﻧﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮل ﳾ.
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اوﺳﻤﻬﺎل د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﻣﻼﺗړ اړﯾﻦ دی ،ځﮑﻪ دا د ﻧﻈﺎﻣﻲ  -اﻣﻨﯿﺘﻲ
ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب او ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي .اﺳﺘﺨﺒﺎرايت
ﻫڅﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﴎﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه ﺗﻘﻮﯾﻪ ﳾ ،ﭼﯥ دﻗﯿﻖ او ﭘﺮ
وﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي او ﭘﻪ دښﻤﻦ ﮐﯥ ﭘﻪ درز ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب ﺑﺎﯾﺪ د ﺗﺼﺪﯾﻘﭙﺎڼﯥ او روزﻧﯥ ﺳﯿﺴټﻢ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﻫﻢ زﯾﺎت ﳾ ،ﭼﯥ د رﻫﱪۍ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮي ﮐﺎدروﻧﻪ او د ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
درﻧﺎوي ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ روزﻧﻪ او ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮو ،ﻣﻮږ
ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﻮ او دوﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻤﻐږي او ﻫﻤﮑﺎري وﮐړو.
اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻟړ اﻧﺴﺎين وړﺗﯿﺎوو ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ
اﯾﺰه او ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗﺨﺼﺼﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ وړ دي ،ﺗﮑﯿﻪ وﮐړي .دوی
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻪ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻪ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﲇ ﺗﺨﻨﯿﮑﻮﻧﻪ وﮐﺎروﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د
ﻋﴫي اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرول ﮐﯿږي .ﭘﻪ ﻣﻌﺘﱪو ﴎﭼﯿﻨﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت
ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻس ﺗﻪ راوړل ﺳﺨﺖ
وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﳾ.
ﻣﻮږ ﯾﻮ ډﯾټﺎﺑﯿﺲ ﺟﻮړ ﮐړی ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت
څﺎﻧګﻮ او ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت او اﻣﻨﯿﺘﻲ اﻓﴪاﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذﺧﯿﺮه ﮐړي .ډﯾټﺎﺑﯿﺲ د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮی.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :اﻓﴪان ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ
ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ دي؟

ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري :ﻣﻮږ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﭘﯿﭽﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﴎه ﻣﺦ وو،
ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﭘﻪ
داﺳﯥ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮ ګامرل ﭼﯥ د دوی ﻟﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﴎه ﯾﯥ ﻫﯧڅ ﺗړاو ﻧﻪ درﻟﻮد.
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﮐﺸﻔﻲ ﻟﯧﻮا اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻮه ﭼﯥ
د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ اﻓﴪاﻧﻮ ﺗﻪ دې ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﴎه ﺑﯥ ﺗړاوه وﻇﯿﻔﯥ ﻧﻪ
ورﮐﻮي ،څﻮ ﭘﻪ ازاده ﺗﻮګﻪ ﺗګ راﺗګ وﮐړي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﯥ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻪ ورﮐړي.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ټﻮﻟﻨâو رﺳﻨﯿﻮ ﭘﻠټﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﭼﯥ

ﺗﺮﻫګﺮ ﭘﮑﯥ ﻓﻌﺎل دي ،ځﺎﻧګړي ټﯿﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎئت؟

ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري :ﻣﻮږ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او ﻟﻪ ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﯥ د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ او آﻧﻼﯾﻦ څﺎرﻧﯥ ﯾﻮ ټﯿﻢ ﻟﺮو .دا ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ
ﺳﺎﯾټﻮﻧﻮ ﮐﯥ د داﻋﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي او ﻣﻮږ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وده ورﮐﻮو .د څﻠﻮرم او ﭘﻨځﻢ ﻧﺴﻞ ﺟﻨګﻮﻧﻪ د آﻧﻼﯾﻦ ﺟګړې
ډګﺮ او اﻧټﺮﻧﯿټ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي .ﻧﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ اﺳﺎس ،ﻣﻮږ ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﻟﺮو ﭼﯥ د ﮐﻤﭙﯿﻮټﺮ
او ﺷﺒﮑﯥ اﻧﺠﯿرنان ﺟﺬب ﮐړو ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯥ د ټﯿﻤﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ وي.
ﻣﻮږ داﺳﯥ څﺎﻧګﯥ ﻟﺮو ﭼﯥ ﭘﻪ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﻲ ﺟګړو ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي ،د ﻫﻐﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ
څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ راﺑﺎﳼ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﻪ ﭘټﻨځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺸﻔﻮو او د ﺧﱪو
اﺗﺮو ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻮ او ﺑﺮﯾښﻨﺎﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو اړﯾﮑﯥ څﺎروو او ﺗﻌﻘﯿﺒﻮو.
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ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د ﺗﺮﻫګﺮۍ د ﺗﻤﻮﯾﻞ ﴎﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ وﭼﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮځﻲ

اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رول څﻪ دی؟

ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري :د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او ﻟﻪ ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه د ﻣﺒﺎرزې څﺎﻧګﻪ د
ﺑﺎﻧﮑﻲ اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﻮ او ﭘﯿﺴﻮ ﻣﯿﻨځﻠﻮ څﺎرﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮي .ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ
د ځﻮاک د ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ،ﺟﻨګﯿﺎﻟﯿﻮ د ﻟﯧږد راﻟﯧږد او ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ ځﺎی ﭘﺮ ځﺎی
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ متﻮﯾﻞ ﭘﻮرې ﺟﺪي ﺗړاو ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ
د ﺗﺮﻫګﺮو د متﻮﯾﻞ ﴎﭼﯿﻨﯥ وﭼﻮل ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮب دی .ﻣﻮږ ﻟﻪ اﯾﺘﻼﰲ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﴎه
ﻧږدې ﮐﺎر ﮐﻮو ،ﺗﺮڅﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﺎﱄ ﺷﺒﮑﻮ اړوﻧﺪ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﴍﯾﮏ ﮐړو .دوی او دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ادارې ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ
ﺗﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﴍﯾﮑﻮي ،ﭼﯥ ﻫﺮﭼﺎ ﺗﻪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺗﺮﻫګﺮو ﻣﺎﱄ ﺷﺒﮑﻮ ﺑﺸﭙړ اﻧځﻮر وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،ﺗﺮڅﻮ دوی ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړل ﳾ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :ﺳﺘﺎﺳﻮ ځﯿﻨﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ،ﭼﯥ د  43واﺣﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯾږي ،د

آزادوﻟﻮ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﻪ وﯾﺮه او ﻟﻪ ﻣﻠيک ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﭘﻪ اړﯾﮑﻮ

ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ رول ﻟﻮﺑﻮ .çد دﻏﻪ واﺣﺪ ﭘﻪ اړه ﻣﻮږ ﺗﻪ څﻪ وﯾﻼی ئش؟

ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري :ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د رواين ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ واﺣﺪ د
دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د وﯾﺮې او ګډوډۍ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ
دی .دې واﺣﺪ ﺗﻪ ﻟﻪ رواين ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﴎه د ﺗړﻟﻮ ټﻮﻟﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
او ﺗﻮزﯾﻊ دﻧﺪه ورﮐړل ﺷﻮې وه ،ﺗﺮڅﻮ د دﻓﺎع وزارت د رواين ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﺘﺤﺪ او ﺗﺨﺼﴢ ﭼﻠﻨﺪ وﻟﺮي .دې ﻗﻄﻌﯥ ﺗﻪ د ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ د ﻣﺸﺎورﯾﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ او ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي او ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﯾﯥ د اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ځﺎﻧګړي ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ دي .د ﻗﻄﻌﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﻧګﻠﺴﺘﺎن او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ
واﺳﺘﻮل ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ دوو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ واﺣﺪوﻧﻪ وڅﯿړي او ﻟﻪ ﯾﻮ ﻟړ
ﺗﺨﺼﺼﻮﻧﻮ ﴎه ﭼﯥ ﭘﲇ ﺷﻮي ،ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ.
ﭘﺮ دې ﴎﺑﯿﺮه ،دا واﺣﺪ د آزادۍ ﭘﻪ ﺟګړو ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮې ﻋﴫي
ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﴎه ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی ،ﭼﯥ د ﺗﺮورﯾﺰم د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﻮان ﯾﯥ ﺛﺎﺑﺖ ﮐړی دی.
 43واﺣﺪ ﻫﻢ ﭘﺮ دې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﻫﻤﮑﺎرۍ
ﺗﻪ وﻫڅﻮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﯥ د راډﯾﻮﯾﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮ او ﻟﻪ ﻫﻮا څﺨﻪ د ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ
ﻏﻮرځﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې اړﯾﮑﯥ ټﻴﻨګﯥ ﮐړې .ﭘﻪ ﻣﻮﺻﻞ ﮐﯥ ﻏﻮرځﻮل ﺷﻮو ﭘﺎڼﻮ داﻋﺶ
ګډوډ ﮐړ ،ځﮑﻪ ﻣﻮږ دوی ﻟﻪ ﮐﺸﻔﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ څﺨﻪ ﻟﯿﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻرو او ﮐﻮڅﻮ ﮐﯥ
ﯾﯥ ټﻮﻟﻪ ورځ ﭘﺎڼﻲ ﻟﻪ دې وﯦﺮې راټﻮﻟﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯿږي.
ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،د ﭘﺎڼﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ دوی ﺳﺘړي ﮐړل او ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ وﯾﺮه
واﭼﻮﻟﻪ .دوی ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺻﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺎڼﻲ ﻧﺸﻮای راټﻮﻟﻮﻟﯽ 43 .واﺣﺪ د
ﻟﻮډﺳﭙﯿﮑﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه د مبﺒﺎرۍ ﻏږ ،د ټﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﻨﺪر او د آزادۍ ﻟﻪ ﺟګړو څﺨﻪ
د ﭼﯿﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﴎه ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ .ډﯦﺮ ﺗﺮﻫګﺮو ﺣﺘﯽ ﻟﻪ ډزو ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ وﯾﺮه ﻟﻪ ﮐﻠﯿﻮ او
ﺑﺎﻧډو څﺨﻪ وﺗښﺘﯿﺪل او ﺧﻠﮑﻮ ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ د ﺳﺨﺘﻮ ﺟګړو اورﯦﺪو ﺧﱪه ﮐﻮﻟﻪ.
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :د داﻋﺶ ﻟﻪ ﻧﯿﻮا ک څﺨﻪ د ښﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن وروﺳﺘﻪ د

اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺘﻮﻧﻪ څﻨګﻪ ﺑﺪل ﺷﻮي؟

ﺗﻮرن ﺟﲊال اﳌﻌﻤﻮري :ﻟﻪ داﻋﺶ ﺗﺮﻫګﺮو څﺨﻪ د ښﺎروﻧﻮ ﺗﺮ آزادﯦﺪو وروﺳﺘﻪ،

د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ متﺮﮐﺰ د ﺗښﺘﯿﺪﻟﻮ او ﭘټﻮ ﺗﺮﻫګﺮو ﻋﻨﺎﴏو ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ او ښﮑﺎر
ﮐﻮﻟﻮ او د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ ﻟﺨﻮا د راټﻮﻟﻮ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻟﻪ
ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﴎه د وﯾﺪو ﺳﻠﻮﻟﻮﻧﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﻨډوﻟﻮ متﺮﮐﺰ وﮐړ .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه
د دښﻤﻦ د ﭘټﻨځﺎﯾﻮﻧﻮ د ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دښﻤﻦ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ اړه د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،د ﻫﻮاﯾﯽ څﺎرﻧﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭼﺎڼﻮﻟﻮ ﮐﺎر دوام وﻣﻮﻧﺪ.
ﻣﻮږ د اﺳﺘﺨﺒﺎرايت وﺿﻌﯿﺖ راﭘﻮروﻧﻪ او ﺣﺮﮐﺘﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮو او د
ﮐﺸﻔﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮو .ﻣﻮږ ښﺎروﻧﻮ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮځﻮ او ګﺰﻣﯥ ﮐﻮو ﺗﺮڅﻮ د دښﻤﻦ د ځﺎی ﭘﺮځﺎی ﮐﯧﺪو او د ﻫﻐﻮی د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ
اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﮐړو .ﻣﻮږ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ او ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﴎه ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻒ او ﺳﭙﻮږﻣﮑۍ څﺨﻪ ﻣﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،د ټﻮﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﯿټﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ
څﺨﻪ د دښﻤﻦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د رواين ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﯽ.
دﻏﻪ رﯾﺎﺳﺖ د اﻟﻮﺗﮑﻮ ،ﮐﺎﻣﺮو ،ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧﻈﺎريت
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ او د داﻋﺶ رﻫﱪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯥ د ډرون رول ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻮﻟﻮ
متﺮﮐﺰ ﻟﺮي .دا اداره داﺧﲇ ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﺧﻠﮑﻮ ) (IDPﻟﭙﺎره د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭼﯿﮏ
ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ټﯿﻤﻮﻧﻮ او ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ متﺮﮐﺰ ﮐﻮي او د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ
ﻓﺮارﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮﻟﻮي ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د دوی ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭘټ وي.
د رواين ﺟګړې ﭘﻪ اړه ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻓﻮاﻫﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ متﺮﮐﺰ ﮐړی
ﭼﯥ دښﻤﻦ ﭘﮑﯥ دی ،د روﺣﯿﯥ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ،ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د داﻋﺶ د ﺟﻨﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﯾﺎدوﻧﯥ ،د دوی
اﻓﺮاﻃﻲ ﻣﻔﮑﻮرې او ﻓﺘﻮاګﺎﻧﻮ د اﻓﺸﺎ او ردوﻟﻮ اﻗﺪام ﻣﻮ ﮐړی .ﻣﻮږ ﭘﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ د ﻋﺮاق د
ﻓﻮځ او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﯥ ﺧﭙﺮوو .د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ او آﻧﻼﯾﻦ څﺎرﻧﯥ څﺎﻧګﯥ د
داﻋﺶ ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو وﯾﺒﭙﺎڼﻮ ﭘﻪ ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ،ﻧﻔﻮذ او ګډوډوﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دی.
ﺗﺨﺼﴢ ټﯿﻤﻮﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ وﯾﺐ ﭘﺎڼﻮ او رﺳﻨﯿﻮ د څﺎرﻧﯥ او ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ د دښﻤﻦ رواين ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻢ راټﻮل
ﮐړي ،ﭼﯥ آﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﺨﴢ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ دي ﮐﻪ ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﺗړاو ﻟﺮي.
ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﴎه د اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډ ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه
ټﯿﻤﻲ روﺣﯿﻪ ﮐﺎر وﮐړ .ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﮐﺮه اﺳﺘﺨﺒﺎرايت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل او ﻫﻤﺪا راز د دښﻤﻦ د ﭘﯿﺎوړي ﮐﯧﺪو د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻮ
ﺗﺼﻔﯿﻮي ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړل ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د داﻋﺶ ﭘﺮ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﭘټﻨځﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ ﻫﻮاﯾﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړل .ﻣﻮږ د ﻋﺮاق ﻫﻮاﯾﯽ
ځﻮاک او د ﻋﺮاق ﻓﻮځ ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻪ د ﺗﺮﻫګﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ
د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اړﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﭼﻤﺘﻮ ﮐړل .دﻏﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ډﯾﺮو ﺑﺮﯾﺎﻟﻴﻮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې.
د آزادۍ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎرايت ﻗﻄﻌﺎﺗﻮ
ﴎه ﺟﻨګﻲ واﺣﺪوﻧﻪ ﭘﯿﺎوړي ﮐړل ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه اﻓﴪ ،ﻧﻮرو رﺗﺒﻮ او د
ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ،د ﺑﺮﯾﺪ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﯾﻄﻮ ﭼﯥ ﭘﺮ MRAPs
ﻣﺸﻬﻮر دي ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮی .دا ﻗﻄﻌﺎت د ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او
ﻣﺘﺨﺼﺺ ډروﻧﻮﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل وو.
ﻣﻮږ د ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ﻣﺤﻮر ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺟﻮړې ﮐړې ﺗﺮڅﻮ واﺣﺪوﻧﻪ
ﻫﻤﻐږي او د دښﻤﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او ﻟﺤﻈﻪ ﻳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮ ﮐړو ،ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دښﻤﻦ د دﻓﺎع ،ﺑﴩي ﴎﭼﯿﻨﻮ او ﺟﻨګﻲ
وړﺗﯿﺎوو روښﺎﻧﻪ اﻧځﻮر وړاﻧﺪې ﮐړو .ﻣﻮږ ﭘﻪ ژوﻧﺪۍ ﺑڼﻪ ډرون وﯾډﯾﻮ وﻟﯧږﻟﻪ ﭼﯥ د
واﺣﺪوﻧﻮ ﺧﻮځښﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړو ،د ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ
ﻣﺨﻪ وﻧﯿﺴﻮ او د ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د دښﻤﻦ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺷﻨډ ﮐړو.

د ﻋﺮاق د رواﱐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ  43واﺣﺪ ﯾﻮ ﻟﻮړ ﻏږ ﮐﺎروي وﯾﻨﺎوال د ﺑﻐﺪاد ﻟﻪ
اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ د ﺗﺮور ﯾﺰم ﺿﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ.
د ﻋﺮاق د ﭘﻮځﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ رﯾﺎﺳﺖ

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ :ﭘﻪ ﯾﻮه وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ دوو ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮل ﻣﻮږ څﻨګﻪ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐړل :د ازادۍ ﺟګړې ﺗﻨﻈﯿﻢ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﺧﻠﮑﻮ د
ﻧﺎور ﯾﻨﻮﻧﻮ ﺣﻞ ﮐﻮل؟

ﺗﻮرن ﺟﲊال ﺳﻌﺪ ﻣﻌﺎن :د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﺧﻠﮑﻮ ) (IDPﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻪ د
ﻣﺨﺘﻪ ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ واﺣﺪوﻧﻮ د ﺧﻮرﯦﺪو او د ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺨﺘﻪ ﺗګ د ځﻨډ ﺳﺒﺐ
ﺷﻮل .دې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړه ﭼﯥ ﺑﯥ ګﻨﺎه وګړي ﺧﻮﻧﺪي ﳾ او ان د ښﮑﯧﻠﯧﺪو ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﯾﯥ ﺑﺪل ﮐړل؛ داﺳﯥ ﭼﯥ ﺗﺮﻫګﺮ د دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭘټ وو او ﻟﻪ دوی ﯾﯥ
د اﻧﺴﺎين ډال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ .ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ
ﻫﻤﻐږۍ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﻣﻮږ د ﻣﻠﮑﻲ
وګړو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮو ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮو.
ﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﺮ ﴎه ﺳﻢ د ټﻮﻟﻮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ادارو ﯾﻮه ګډه ﮐﻤﯧټﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼﯥ
ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﮐﺘﻞ .زﻣﻮږ
رﯾﺎﺳﺖ ځﺎﻧګړي ډﻟﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړه ﭼﯥ د ﺗﺮ څﺎر ﻻﻧﺪې ﮐﺴﺎﻧﻮ ډﯦټﺎﺑﯧﺲ ورﴎه و،
دوی دا ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ) (IDPﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﴎه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړل او ﻟﻪ دې
ﻻرې د داﻋﺶ ﻋﻨﺎﴏ او ﻣﴩان وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮل.
زﻣﻮږ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﻤﺪاراز وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د داﻋﺶ د
اﺳﻨﺎدو ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ټﻮﻟګﻪ ﻇﺒﻂ ﮐړي .ﯾﻮه ﮐﻤﯧټﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼﯥ دا اﺳﻨﺎد ډﻟﺒﻨﺪي او
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐړي ،ﻫﻤﺪاراز دا ﭼﯥ ﯾﻮ ﻧﻨﺪارﺗﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐړي ﭼﯥ د  2017ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪورۍ
ﮐﯥ ﯾﯥ د رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ رﻫﱪۍ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻪ ﺷﻮې وه .د دﻏﻪ ﻧﻨﺪارﺗﻮن ﻣﻮﺧﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ ﺟﻨﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ښﻮدل وو ﭼﯥ ﺗﺮﻫګﺮو ډﻟﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐړي وو.
دﻏﻪ ﻧﻨﺪارﺗﻮن ﻫﻤﺪاراز د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﭘﺎم ځﺎن ﺗﻪ راواړاوه او د داﻋﺶ اړوﻧﺪ
ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﻨﺎد او ښﻮدﻧﯥ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ وې .ﭘﻪ دې ﮐﯥ داﺳﯥ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼﯥ
ځﺎﻳﻲ ځﺎﻧګړو ﻣﻄﺒﻌﻮ ﺧﭙﺎره ﮐړي وو او د اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﺧﭙﺮاوه ،داﺳﯥ درﳼ
ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ دﯾﻮان – ﭼﯥ د داﻋﺶ د ﭘﻮﻫﻨﯥ وزارت ﻟﭙﺎره
ﮐﺎر ﮐﻮي -د ګټﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﺎپ وو؛ ﻫﻤﺪاراز ﻓﺘﻨﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻮﺳټﺮوﻧﻪ ،د ﺗﺮﻫګﺮو د
ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﯧﺴﺖ ،د اړﯾﮑﻮ وﺳﺎﯾﻞ او ډرون.
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اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ
ﺷﺮاکﺖ
ﻧﻮې
ارﺗﻘﺎ ﺗه رﺳﯧږي
ډګﺮوال ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻘﻄﺎن ،د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،د ﮐﻮﯾټ ځﻤﮑﻨﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،ډګﺮﻣﻦ ﻟﻮرا ﮐﺮاس ،ﮐﺎري ځﻮاک ﺳﭙﺎرﺗﺎن اﺳﺘﺨﺒﺎرات او
ډګﺮﻣﻦ ﮐﻮﯾﻨټﯿﻦ ﻣﮏ ﮐﺎرټ ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل رﯾﯿﺲ ،د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﻣﻼﺗړ څﺎﻧګﻪ ،درﯾﻢ ﭘﻮځ/اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﭘﻮځ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه
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واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﺑﺎت ﻟﺪﻳﻬام ﻟﻘﺎءات أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺄﻣني اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد اﺟﺘامﻋﺎت ﻋﺎرﺿﺔ.
ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﴩﻳﻜﺎن ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  2021ﻋﻦ إمتﺎم  63ﻟﻘﺎء اﺳﺘﺨﺒﺎرايت
ﺛﻨﺎيئ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﺎم واﺣﺪ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻘﺎءات اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء إﺟﺮاءات اﻟﺤﻈﺮ
اﻟﻌﺎم ﺟ ﱠﺮاء ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﮐﻮوﻳډ .(19 -وﻗﺪ أﻗﺮت اﻟﻘﻮة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ
اﻷﻣﺮﻳيك ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام مبﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﴩاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻠﻮاء ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻫﺎﻣﻠﺘﻮن ،ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع ﺳﺒﺎرﺗﺎن ،وﻫﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻮة ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﴩﻛﺎء ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ:
"اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ مبﻜﺎن ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻮروﻧﺎ أن ﻳﻘﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت؛ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﻲ
رﻛﻴﺰة ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺐ وﻋﻼﻗﺔ".
ﺳﺒﺒﺖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2020إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ،
ﻛﺎﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺨﺼﻮم ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﻗﺴﻄﺎً ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ أﺑﺪا ً ،أدرﻛﺖ
اﻟﻘﻮة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،
اﻟﺸﻬرية ﺑـ »ﺟﻲ  ،«2أ ﱠن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﴩﻳﻜني ﻻ ﻳﺴﻌﻬام ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧري ﻷﺟﻞ ﻏري
ﻣﺴﻤﻰ.
ﴏح اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻘﻄﺎن ،ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
و ﱠ
أ ﱠن رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﻜﺘﻴيك واﻟﻌﻤﻠﻴﺎيت ميﺜﻞ أوﻟﻮﻳﺔ إذا أرادت اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺴﻼم ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻓﻴﻘﻮل" :ﻻ ﺑ ﱠﺪ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﻌﺎً ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻼم؛ ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮا ً اﻟﻘﺪرات
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴامت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻼم ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻨﻈﻴامت دون ﻛﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺴﻼم".
ومبﺎ أ ﱠن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني رﺟﺎل اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﻟﴩاﻛﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ذﻟﻚ ﻷ ﱠن رﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﴩﻛﺎء واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎيت ﻟﻬام ﻣﻔﺘﺎح ﻧﺠﺎح اﳌﻨﻄﻘﺔ.

ډګﺮوال ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻘﺘﺎن ،د ﮐﻮﯾټ د ځﻤﮑﻨﯿﻮ ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ر ﯾﺎﺳﺖ

ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،د  Task Force Spartan G2د ﻟﻮرا ﮐﺮاس ﻟﻪ ډګﺮﻣﻦ ﴎه وﮐﺘﻞ.
د ﮐﻮﯾﺖ ځﻤﮑﲏ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺤﺪث ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﳌﺎﴈ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات
اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺨﱪاء اﳌﺘﺨﺼﺼني ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺈدارة
اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع ﺳﺒﺎرﺗﺎن .ﺛ ﱠﻢ أُﺿﻴﻔﺖ ﻧﺪوات ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﻷﻣﺮﻳﻜﻴني واﻟﻜﻮﻳﺘﻴني ﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ وﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟﻪ.
وﻗﺮر ﺿﺒﺎط اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﺣني ﺗﻔﺸﱠ ﺖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،2020واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ »ﺷﺒﻜﺔ ﴍﻛﺎء
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻪ اﳌﺜﻤﺮ ،وﻣﻊ أ ﱠن ﻫﺬه اﳌﻨﺼﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﴩﻳﻜني ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬام ،ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺎﺗﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗ ُ َﺤ ّﻤﻞ
أﻛرث ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺸﱰك.
وﺑﺎت ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﻋﻨﴫ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؛
وﻣﻊ أ ﱠن ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ﻋﲆ
اﻟﻠﻘﺎءات اﳌﺒﺎﴍة وﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟﻪ .وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻬﺠني ﻛﻤﴩوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﻓﺰادت ﻣﻦ ﺗﺰاﻣﻦ
اﻟﻠﻘﺎءات اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ.
واﻗﺘﻀﺖ اﻟﴬورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺼﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻠﺔ ﻋﺪد ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺒﺎﴍة .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﴩق ﰲ أ ﱠن ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﻤﺤﺖ
ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت؛ إذ ﺑﺎت ﺑﻮﺳﻊ اﻷﺟﻬﺰة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺪرت
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺎﴈ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﳌﺨﺎوف اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﺗﻌﺘﺰم اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻘﻮة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
وﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع ﺳﺒﺎرﺗﺎن ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻛﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﻰ
»اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﻀﺒﺎط اﳌﺴﺘﺠﺪﻳﻦ«.
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د ﻟﻮړﭘﻮړې ﻣﴩ ﭘﻧﯿﺎل

د ﻗﻄﺮ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک
ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐﻮل
د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﻣﴩ ﺗﻮرن ﺟﲊال ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ

د ﻗﻄﺮ اﻣي ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ک ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ او ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﯾﺖ ﮐﯥ دی
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

"دﻟﺘﻪ د ﺧﻮب ﺗﻌﺒﯿﺮ دی  ...دﻟﺘﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﭘﻮره ﮐﯿږي  ...دﻟﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺼﻞ
دی ﭼﯥ ﻣﯿﻮه ﻟﺮي  ...ﻟﻮړې څﭙﯥ ،ﻗﻮي ﺑﺎدوﻧﻪ ،او ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ورځ ﭘﺴﯥ
 ...ﻫﺮ څﻮک ﺣﯿﺮان دي ﭼﯥ ﺣﻠﻮل ﮐښﺘۍ ﺑﻪ وګﺮځﻲ؟ ځﻮاب ،د ﺧﺪای
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﻻره او ﻟﻨګﺮ وه  ...د ﺧﺪای ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮ د ﺳﻤﻨﺪر
څﭙﯥ ﭘﺮې ﮐړې ﭘﺮ ﺑﺎدوﻧﻮ ﴎﺑﯧﺮه  ...ﻣﻮږ ﻣﻮﺟﻮﻧﻪ ﯾﻮ او ﻣﻮږ ﺑﺎد ﯾﻮ".
~ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮ ﺗﻮرﻧﺠﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ﯾﻮ اﺻﻠﻲ ﺷﻌﺮ ،د ﻗﻄﺮ اﻣﯿﺮي ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان

ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ

ﻗﻄﺮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺎﻫﺮ او ﻫﻮښﯿﺎر ﺳﻤﻨﺪري
ځﻮاک وﺳﺎيت .د ﯾﻮې ټﺎﭘﻮ وزﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ د  563ﮐﯿﻠﻮﻣﱰه ﺳﺎﺣﻞ
ﴎه د ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ ﴎه ﯾﻮځﺎی ﮐﯿږي ،ﺳﻤﻨﺪري دﻓﺎع ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ
ﻏﻮرځﻮﻟﯽ.
د ﮐښﺘﯿﻮ ﺗﺮ ﻟﺴﯿﺰو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې وروﺳﺘﻪ ،د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﺗﻮرن
ﺟرنال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ د ﻗﻄﺮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﴫي
ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻮﻟﻮ رﻫﱪۍ ﻟﭙﺎره ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮې دی.
ﺳﻤﻨﺪري رﻫﱪۍ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮړﯦﺪل د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﴎه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .د ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ﭘﻪ ﻣﴩۍ،
د ﻗﻄﺮ اﻣﯿﺮي ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﮐښﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ
د څﻮ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﻤﻨﺪري اﯾﺘﻼﻓﻮﻧﻮ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮ ځﻤﮑﻨﯿﻮ
اوﺑﻮ ﻟﻮړ ﻗﺪرت وړاﻧﺪې ﮐړي .د ﻧﻮې ﺳﻤﻨﺪري اﮐﺎډﻣۍ او ﺳﻤﻨﺪري
روزﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ زده ﮐړو متﺮﮐﺰ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻣﻬﻢ دی.
ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ﭘﻪ ﯾﻮې وروﺳﺘۍ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﺗﻪ ووﯾﻞ:
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"زﻣﻮږ ﭘﻮﻟﯥ د ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﻟﻮﯾﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﯥ دي ،ﭼﯥ د ﻗﺎﭼﺎق
او ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮين ﺳﻤﻨﺪري ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ زﯾﺎمنﻨﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮي" ".ﻟﮑﻪ
څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﴎه ﮐﯿږي
او زﻣﻮږ ﻣﲇ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﺗﺮ ډﯾﺮه د ګﺎزو او ﺗﯿﻠﻮ ﭘﺮ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ وﻻړ
دی ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﺮې ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي ،دا ټﻮل او ﻧﻮر د دې ﻣﲇ او
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮړښﺖ د دﻓﺎع ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺮ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﺪﻟﻮي".
ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ  40ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې د ﻗﻄﺮ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ځﺎی ﺷﻮ او د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ
ارﺗﻘﺎ وﮐړه .ﻫﻐﻪ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮپ ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ﭘﺮ
ﺗﻮﻏﻨﺪي ﺳﻤﺒﺎل ګړﻧﺪي ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯿښﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړه .د ده ﻣﺴﻠﮏ
ﴐﺑﺘﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮﻧﮑﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﺑﯿړﯾﻮ رﻫﱪۍ ﺗﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻻړ.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻣﴫ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
او ﻫﺎﻟﻨډ ﮐﯥ د زده ﮐړې او روزﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻋﻤﲇ او ﻧﻈﺮي ﭘﻮﻫﻪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړه.
د ﻗﻄﺮ د ﺑﯿړﯾﻮ او ﺳﺎﺣﲇ دﻓﺎع د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻮرن
ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ﺑﺮﯾﺎﻟۍ دورې ﻫﻐﻪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړو
رﺗﺒﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﰲ ﮐړ :ﻫﻐﻪ ﭘﻪ  2016ﮐﯥ د ﻗﻄﺮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﭘﻪ  2018ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺷﻮ.

ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ووﯾﻞ ،ﭘﻪ  1971ﮐﯥ د ﻗﻄﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ
راﻫﯿﺴﯥ ،ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐړی
دی .ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﺗﻮپ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﮐښﺘﯿﻮ ﭘﻪ  1970ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ د ﻫﯿﻮاد
د ﻟﻮﻣړۍ ﺑﯿړۍ د ﻣﻼ ﺗﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐړ Damsah .داﻣﺴﻪ ﮐﻼس
ﺗﻮﻏﻨﺪﻳﺰې ﺑﯧړۍ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ  1980ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﺷﻮې ،د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﯥ ﻟﻮړ ﮐړ .ﻗﻄﺮ ﭘﻪ  1990ﻟﺴﯿﺰه
ﮐﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي  Barzanﺑﺎرزان ﮐﻼس ﺗﻮﻏﻨﺪﯾﺰې ﮐښﺘۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
دﻓﺎﻋﻲ وﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐړې.
ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ "ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د څﻠﻮرم ﭘړاو ﭘﻪ اړه ،دا ﯾﻮازې ﯾﻮه
ﻋﺎدي ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﱄ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻪ ده ،ﺑﻠﮑﯥ ﯾﻮ ﮐﻮاﻧټﻤﻲ ﺣﺮﮐﺖ دی ،ﭼﯥ
ﻟﻪ اﯾټﺎﻟﻮي ﴍﮐﺖ  Fincantieriﴎه ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮې ﻧﻮې ﭘﺮوژې د
ﻣﻨﻠﻮ او اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﯿﻞ ﺷﻮ" ".څﻠﻮرم ﭘړاو ﯾﻮ ﮐﻮاﻧټﻤﻲ
ﺣﺮﮐﺖ ګڼﻞ ﮐﯿږي ځﮑﻪ ﭼﯥ دا د ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﺎﻋﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ
ﴎه د روښﺎﻧﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻟﯿﺪ ﴎه ﺟﺎﻣﻊ او دﻗﯿﻖ ﻋﴫي ﮐﻮل دي".
د  Fincantieriﮐښﺘۍ ﺑﻪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻟﻮﯾﯥ او ﻏﻮره وﺳﻠﻪ واﻟﯥ
ﮐښﺘۍ وي ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺪﻣﺖ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮي .ﭘﻪ دوی ﮐﯥ
د وﭼﯥ -اوﺑﻮ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐښﺘۍ ده ﭼﯥ د ﭼﻮرﻟﮑﯥ د ﮐښﺘﻪ
ﮐﯧﺪو ﭘﺮ ﭘﯿډ ﺳﻤﺒﺎل ده .د دﻏﻮ ﻧﻮﯾﻮ ﮐښﺘﯿﻮ د اډې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻗﻄﺮ

د ﻗﻄﺮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو اوﺑﻮ ﮐﯥ د ډﯾﺒﻞ ﻣﺰاﯾﻞ
د ﻗﻄﺮ ﻣﺴﻠﺢ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
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"ﻣﻮږ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺗﺤﺎدوﻧﻮ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺗﻪ ﻟﯧﻮال ﻳﻮ ،ﮐﻪ ﻟﻪ ګﺎوﻧډﻳﻮ او
ﻳﺎ ﻫﻢ ﻟﺮې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﴎه وي" ".ﻣﻮږ ﺗﻞ ﻫڅﻪ ﮐﻮو ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن
ﺗﺮ ﮐﭽﯥ د ﻟﻮﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﺗﺮﮐﯿﯥ ،ﻓﺮاﻧﺴﯥ،
ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ او اﯾټﺎﻟﯿﺎ ﴎه د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړو".
~ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﴩ ﺗﻮرن ﺟرنال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ

د ﻗﻄﺮ اﻣي ﺗﻨﺪر ﺳﻤﻨﺪري ﺑﯧړۍ د اﻣﺮ ﯾﮑﺎ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﴎه ﭘﻪ ﺧﺘﯿځ  20ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻤﺮ ﯾﻦ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ.
ﺿﺎﺑﻂ  TRADALE BRYANTﺗﺮدﯾﻞ ﺑﺮﯾﺎﻧﺖ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻓﻮځ
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ﻟﻪ دوﺣﯥ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﺑﺎري او ﺳﻤﻨﺪري ﮐښﺘﯿﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻧﻮی ﺑﻨﺪر
ﺟﻮړوي.
د ﺑﻨﺪر او د ﻫﯿﻮاد ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻤﻨﺪري ﴎﺣﺪوﻧﻮ دﻓﺎع ﮐﻮل ﻟﻪ ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ
ﭘﻠﻮه اوس ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺷﻮی ﺳﺎﺣﲇ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﯿټﺮۍ ﺳﯿﺴﺘﻢ دی .دﻏﻪ ﺑﯿټﺮۍ د ﺧﻠﯿﺞ
د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺷﻮرا ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډول ﮐﯥ ﺑﯥ ﺳﺎرې دي.
ﺗﻮرﻧﺠرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ووﯾﻞ" :دا ﯾﻮ ﭘټ ﺳﯿﺴټﻢ دی ،ﯾﻮه ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻪ وﺳﻠﻪ
ده او رول ﯾﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ وﯾﺮه اﭼﻮل دي ﭼﯥ د ﻗﻄﺮ اوﺑﻮ ﺗﻪ د
ﻧﻨﻮﺗﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﻟﺮي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐښﺘﯿﻮ ﭼﯥ د رادار ﻟﺨﻮا څﺎرل ﮐﯿﺪای ﳾ".
ﺑﴩي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ دی .ﺟرنال ووﯾﻞ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره
ﺳﻤﻨﺪري ﻟﯿﺪ درې ارﮐﺎن ﻟﺮي :اﻧﺴﺎين ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،ﻣﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او اﺧﻼﻗﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ د اﯾامﻧﺪارۍ ،وﻓﺎدارۍ او ﻏﻮره واﱄ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ.
د ﻗﻄﺮ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻨګﻲ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ او ﻋﻤﻠﯿﺎيت روزﻧﯥ ﻟﭙﺎره
ﺳﻤﻨﺪري ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړ ﮐړی دی .ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧږدې د ﺳﻤﻨﺪري اﻓﴪاﻧﻮ وروزﻧﯥ ﻣﻮﺧﻪ
دا ده ﭼﯥ دوی ﺗﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎيت ﭘﻮﻫﻪ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ د ﮐﻮرس دورې او د ﺟﻨګﻲ ﺑﯿړﯾﻮ
روزﻧﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﭘﺮدې ﺑﺮﺳﯧﺮه ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﺳﻤﻨﺪري اﮐﺎډﻣۍ ،د ﺳﻤﻨﺪري ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ځﺎﻧګړی اﻧﺴټﯿټﯿﻮټ ،د ﺳﻤﻨﺪري
درﺟﻮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﴍاﯾﻄﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺑﺮاﺑﺮو زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﻮﻣړی ټﻮﻟګﯽ
ﻣﻨﻠﯽ دی.
ﻗﻄﺮ د اﻧﺠﯿرنۍ ،ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ او ادارې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﻫﺮﮐﲇ ﭘﯿﻞ ﮐړی دی .ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﭼﯥ ښځﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي
ﭼﯥ د ﻣﲇ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ ﮐﺎر وﮐړي ،ﭘﻪ  2018ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ.
ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ووﯾﻞ" :ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮي ﻟﯿﺪ ﮐﯥ ،ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﯾﻮه
ﻣﲇ ﭘﺎﻟﯿﴘ ﻏﻮره ﮐړې ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د
ﻫﯿﻮاد د ﺳﱰو ګټﻮ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره د ښځﯿﻨﻪ وړﺗﯿﺎوو ﻫڅﻮل دي".
ﺟرنال د ﺳﻤﻨﺪري اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ وړﺗﯿﺎو او ﺟﻨګﻲ ځﻮاک ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﻫڅﻮ
څﺎرﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮي .ده د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ د ﻟﯧﻮا ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ټﯿﻢ راﻣﯿﻨځﺘﻪ
ﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧګړو ﺟﻨګﻲ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﭼﯥ د ځﻤﮑﻨﻴﻮ او ﺑﺤﺮي ﺟﻨګﻲ
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ دی ،ﭘﻪ ﮐﻨډﮐﻮﻧﻮ وﯾﺸﻞ ﺷﻮی .دا ډول ﺟﻨګﻲ ځﻮاک ﻧﻪ ﯾﻮازې
د زﯾﺎمنﻨﻮﻧﮑﻲ ﺳﺎﺣﻞ څﺨﻪ ﺑﻠﮑﯥ د  200څﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﺗﯿﻠﻮ او ګﺎزو ﺗﺮﻣﯿﻨﻠﻮﻧﻮ
څﺨﻪ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دی ﭼﯥ د ﻗﻄﺮ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړوي.
ده ووﯾﻞ » :ﻣﻮږ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﴎه ﭼﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ دي او
د دې ډول ځﻮاﮐﻮﻧﻮ اوږده ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮي ،ﺧﱪې اﺗﺮې ﭘﯿﻞ ﮐړي دي ،ﻧﻮ ﻣﻮږ
ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺗﺨﺼﺺ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړو او د دﻏﻪ ځﻮاک ﻣﻌﯿﺎر او
ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ ﻟﻮړ ﮐړو .ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻧږدې راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻣﯿﺮي ﺳﻤﻨﺪري
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ ﻟﻮړ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﻟﺮي«.
دا ډول څﻮ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﻤﮑﺎرۍ د ﻗﻄﺮ د ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﺑﻨﺴټ دی .د ﻟﻮﯾﻮ
ﺟﻨګﻲ ﺑﯧړﯾﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐړي ﭼﯥ ﺗﺮ داﺧﲇ
اوﺑﻮ ﻫﺎﺧﻮا وګﺮځﻲ.
ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ووﯾﻞ" :ﻣﻮږ وﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ زﻣﻮږ د ﮐښﺘﯿﻮ ﺑﯿړﯾﻮ زﻣﻮږ

ﻗﻄﺮ ﺧﭙﻞ ِ
ﻧﻮی څﻮ ﻣﻮﺧه اﻟﺰﺑﺎره ټﻮﻟګﻲ د اﯾټﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿړۍ ﭼﻠﻮي.
د ﻗﻄﺮ اﻣي ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺪود ﮐړی و او ﻣﻮږ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟﯽ د ﻋﺮيب ﺧﻠﯿﺞ څﺨﻪ ﻫﺎﺧﻮا وﻻړ ﺷﻮ.
"ﻣﻮږ د ﻧﻮو ﮐښﺘﯿﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﯿﻮال ﯾﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د اروﭘﺎﯾﯽ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻋﺮيب ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻧړﯾﻮال
ګډون ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي".
ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ )ﯾﻮ ښﻪ ﻟﻮﺳﺘﯽ ﺳړی او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﯾﻮ ﺗﮑړه ﮐﯿښﺘﻲ
وان( ،ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺗﺤﺘﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ورﺗﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﭘﻮښﺘﻨﯥ
ﻫڅﻮي .ﺟرنال ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژﺑﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﺎرت ﻟﺮي او د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺳﻤﻨﺪري ﮐﺎﻟﺞ
ﮐﯥ ﯾﯥ زدهﮐړې ﮐړې .ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺳټﺮي
وﮐړه.
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ اﻓﴪان ﺑﻬﺮ ﺗﻪ د زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻟﯿږل ﮐﯿږي ،ﺗﻮرن ﺟرنال
اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ متﻪ ﻟﺮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوی ﺑﯿﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﳾ د ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﻮ او روزوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي .ﭘﻪ ﺳﺎده ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﭽﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ او د روزﻧﯿﺰو
ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﮐﺘﻞ ﺑﻪ ﻧﻮر دا ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي.
ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ" :ﻫﺮڅﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺨﺼﴢ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻣﺴﺆل او د ﺑﺎور وړ
دی" ".دا د دوﻟﺖ د اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ اړه ده .د ﭘﻮﻫﯥ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ د دﻏﻪ ﺑﺎور ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ او
ﺧﯿﺎﻧﺖ دی.
ﺗﻮرن ﺟرنال اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه د ﻗﻄﺮ د اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺦ متﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎين
او د ﻗﻄﺮ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﻋﻠﯽ ﴎﻗﻮﻣﻨﺪان د ﻟﯿﺪﻟﻮري ﭘﲇ ﮐﻮل ګڼﻲ.
ﭘﻪ دې ﻟﯿﺪ ﮐﯥ د څﻮ ﻣﻠﯿﺘﻲ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮی رول ﺷﺎﻣﻞ دی ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ
وﺧﺖ د ﻧړۍ ﺑﻪ ﻧﻪ اټﮑﻞ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻗﻄﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻪ ګټﻪ رﺳﻮي.
د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ووﻳﻞ" :ﻣﻮږ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺗﺤﺎدوﻧﻮ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺗﻪ
ﻟﯧﻮال ﻳﻮ ،ﮐﻪ ﻟﻪ ګﺎوﻧډﻳﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻟﺮې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﴎه وي" ".ﻣﻮږ ﺗﻞ ﻫڅﻪ ﮐﻮو
ﭼﯥ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﮐﭽﯥ د ﻟﻮﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ،ﺗﺮﮐﯿﯥ ،ﻓﺮاﻧﺴﯥ،
ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ او اﯾټﺎﻟﯿﺎ ﴎه د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړو".
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دﺳﯿﻤﯥ ﺷﺎﺧﻮا

د ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮا ﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﻧړﯾﻮال ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﻟﺒﻨﺎن د ﺧﭙﻞ ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره د ژﻣﻨﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺧﻮراﮐﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ،درﻣﻠﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي.
د ﻧړﯾﻮال ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د
دﻓﺎع وزﯾﺮ  Florence Parlyﻓﻠﻮرﻧﺲ ﭘﺎرﱄ ﭘﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﺷﻮی و ،د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﻪ
ﻣﴩۍ ﴍﯾﮑﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او اﯾټﺎﻟﯿﺎ ﴎه ﭘﻪ ګډه ژﻣﻨﻪ وﮐړه ﭼﯥ د ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ) (LAFﴎه ﺑﻪ د ﻫﯿﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ﭘﺎرﱄ د ﻟﺒﻨﺎن د اردو او ﺧﻠﮑﻮ د دواﻣﺪار ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ژﻣﻨﯥ ﯾﻮځﻞ
ﺑﯿﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړې ،د اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت د ﻣﻼ د ﺗﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﯾﯥ د ﻟﺒﻨﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ وﮐړه .د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ ،ﻃﺒﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او د ﭘﻮځﻲ
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ د ﭘﺮزو ﻟﭙﺎره د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﺟﻠﺐ و.
د ﻟﺒﻨﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟرنال ﺟﻮزف ﻋﻮن ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭘﻪ
وﯾﻨﺎ ﮐﯥ ،د ﻟﺒﻨﺎن ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ادارو ﺑﺎﻧﺪې د دوی د ﺑﺎور ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ
ﻣﻨﻨﻪ وﮐړه.
ﻗﻄﺮ ﭘﻪ ﭼټﮑۍ ﴎه ځﻮاب ورﮐړ ،ژﻣﻨﻪ ﯾﯥ وﮐړه ﭼﯥ د ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ  70ټﻨﻪ ﺧﻮاړه ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي او د ﻗﻄﺮ ﻫﻮاﻳﻲ ځﻮاک
ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺎر وړوﻧﮑﯥ اﻟﻮﺗﮑﻪ د  2021د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ  8د ﺑﯿﺮوت  -رﻓﯿﻖ ﺣﺮﯾﺮي ﻧړﯾﻮال
ﻫﻮاﯾﯽ ډګﺮ ﺗﻪ ورﺳﯿﺪه.
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د ﻗﻄﺮ د اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻫﻮایی اډې ﮐﺎرګﺮان د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻪ
د ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐڅﻮړې ﺑﺎروي.

ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ

د ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﭻ ﮐﯿﺮ ﮐﺎرﻧﯿګﻲ  Malcolm H. Kerr Carnegieﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﯥ ﻟﻮړ ﭘﻮړی ﺳﻼﮐﺎر ،ارم ﻧﯿﺮګﺰﯾﺎن  Aram Nerguzianووﯾﻞ" :د ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
د دې ﻟﭙﺎره دی ﭼﯥ ﻣﻠګﺮي ﻫﯿﻮادوﻧﻪ دې ﺗﻪ وﻫڅﻮي ﭼﯥ ﺗﺮ  2021ﭘﻮرې د ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻪ
وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﺮﺳﺘﯥ څﺮﻧګﻮاﱄ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ وﮐړي ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ
ﭘﻪ داﺳﯥ ﻻرو ﭼﺎرو ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﺮ
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ – ﻣﺮزي اﻣﻨﯿﺖ ،ﻟﻪ ﺗﺮورﯾﺰم ﴎه ﻣﺒﺎرزه او داﺧﲇ ﺛﺒﺎت متﺮﮐﺰ وﮐړي".
څﻨﮑﻪ ﭼﯥ د ﻟﺒﻨﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻧﯿﺖ ﻟﺮي د ټﻮل ﻫﯿﻮاد اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب وﮐړي او
ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﯿﺎﳼ او ګﻮﻧﺪي ﺷﺨړو څﺨﻪ ډډه وﮐړي ،د ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻠﮏ د ﻣﲇ ﯾﻮواﱄ،
ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ د ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻪ ﺳﱰګﻪ ورﺗﻪ ګﻮري .دﻏﻪ ﻫﯿﻮاد د  2020ﮐﺎل د
اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﺑﯿﺮوت د ﺑﻨﺪر د ﭼﺎودﻧﯥ ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ ﯾﻮ ﻟړ اﻗﺘﺼﺎدي ﴐﺑﻮ
ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﯾﻮال ﻣﻼﺗړ ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭼﻤﺘﻮواﱄ ﺳﺎﺗﻠﻮ وړﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﺧﻨډ
ﴎه ﻣﺦ ﮐړې ده.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :د ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ،د ﻗﻄﺮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ،روﯾټﺮز ،ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﭻ ﮐ ﮐﺎرﻧﯿګﻲ
 Malcolm H. Kerr Carnegieﻣﻨځﲏ ﺧﺘﯿځ ﻣﺮﮐﺰ

ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺮه
د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰي او ﺟﻨﻮﰊ اﺳﯿﺎ

د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﴎه ﻣﺦ دي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧﺸرني )(UNHCR
وړاﻧﺪوﯾﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﯥ
ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮ ﯾﺨﻮاﱄ
زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ ښﺎﻳﻲ د ﻣﻨځﻨۍ او ﺟﻨﻮيب اﺳﯿﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ وﻏځﯧږي.
څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎره
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د اﯾﺘﻼﰲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ
ﭘﻪ ﮐﻨﺪز ﮐﯥ راټﻮﻟﯿږي.
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ زره ﻧﻮي اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﮐړي دي.
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ګﺎوﻧډﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ ﻟﻪ
ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺨﺖ زﯾﺎن ووﯾﻨﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﺮ ﯾﻮ ﻣﻠﯿﻮن زﯾﺎت اﻓﻐﺎن ﮐډوال
ﻣﯧﺸﺖ دي ،ﭼﯥ دا ﺷﻤﯧﺮ ښﺎﻳﻲ ﻣﺮزي ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د وﯦﺮﯦﺪﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧږدې ﮐﯧﺪو ﻻ زﯾﺎت ﳾ.
د زﯾﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻮ ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮو ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
ﮐډواﻟﻮ د ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯿﺸرنۍ او ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ادارو ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن متﺮﮐﺰ ﻟﺮي ،ﺧﭙﻞ ﮐړاووﻧﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐړي دي .ﺟګړه ،ﻏﺼﺐ ،د ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯧﺪل او د ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺳﻘﻮط د دې اﻟﻮﺗﻨﯥ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي.
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧﺸرني ژﻣﻨﻪ وﮐړه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ د ﺑﯿړين ﴎﭘﻨﺎه ،ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ ،روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او ﻧﻐﺪي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻫﻢ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه 100ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د ﻫﻐﻮ زﯾﺎمنﻨﻮﻧﮑﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﯿﺎ
ﻣﯿﺸﺘﯿﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎره وﻗﻒ ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ وﯾﺮه ﻟﺮي.
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن او ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن دې د ﻫﻐﻮ زرګﻮﻧﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻮرﺑﻪ وي ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ﻟﭙﺎره وﯾﺰې ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﳼ ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐړی
ﭼﯥ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺳﻞ زره اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎی ورﮐړي.
ﭘﻪ دې ﻧښﻪ ﭼﯥ ازﺑﮑﺴﺘﺎن د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﴎه ﻻس او ګﺮﯦﻮان دی ،دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد د
 2021ﮐﺎل ﭘﻪ دويب ﮐﯥ د ﺗﺮﻣﺰ ﴎﺣﺪي ښﺎرګﻮټﻲ ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ د ﺧﯿﻤﻮ ﯾﻮ ښﺎر ﺟﻮړ ﮐړ .دﻏﻪ ﮐﻤﭗ
د دوﺳﺘۍ د ﭘﻠﻪ ) (Friendship Bridgeﻟﻨډ ﺳﻔﺮ دی ﭼﯥ ازﺑﮑﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﻧښﻠﻮي.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ادارې د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ووﯾﻞ» :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﺳﻮﻟﯥ ﯾﻮې ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو او د اوﺳﻨﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ دﻧﻨﻪ او ﻫﻤﺪاراز ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮرو ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﮐﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻻﻣﻞ ﳾ«.

اﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧۍ ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮې

د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن

ﴎﭼﯿﻨﯥUNHCR ،Bloomberg ،Eurasianet :

د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن د وزﯾﺮاﻧﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﯥ اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﮑﯿﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ د
اروﭘﺎ د اﻣﻨﯿﺖ او ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻟﻪ اﻧﺴﺎين
ﻗﺎﭼﺎق ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړه د ﻟﻮﻣړي ﻣﲇ ورﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزۍ
متﺮﯾﻦ ﭘﯿﻞ ﮐړی.
دﻏﻪ څﻠﻮر ورځﻨۍ ﺗﻘﻠﯿﺪي متﺮﯾﻦ د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﯿﮏ ﮐﻮل
وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﺷﻮل .د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن د وزﯾﺮاﻧﻮ د ﮐﺎﺑﯿﻨﯥ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻟﯥ
زﯾﻠﺪﯾﺰ ﺑﺎﮐﺎﺷﻮوا  Zhyldyz Bakashovaاو ﭘﻪ ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اروﭘﺎ
د اﻣﻨﯿﺖ او ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن د ﭘﺮوګﺮام د دﻓﱰ ﻣﴩ اﻟﯿﮑﴘ روګﻮف
 Alexey Rogovدﻏﻪ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺮام ﭘﯿﻞ ﮐړ.
د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ د ﯾﻮې ﻧﻮې ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻻرې د اﻧﺴﺎين
ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ د ځﺎی د ښﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره د دې
ﭘﯿښﯥ اﻫﻤﯿﺖ درک ﮐﻮي.
ﺑﺎﮐﺎﺷﻮوا ووﯾﻞ" :ﻣﻮږ ﭘﻮﻫﯿږو ﭼﯥ د دﻏﻪ ډول ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻧﻮو ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﻮ او ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ وﳾ .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د
ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﻮ د ﺟﻨﺎﯾﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺴټﻢ ښﻪ ﮐړو".
ﻫﻐﯥ د روزﻧﯥ ﯾﻮه ﻧﻮې ﺑڼﻪ وړاﻧﺪې ﮐړه ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﯿﺖ
او ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﺟﻮړه ﮐړې ﭼﯥ د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﲇ ﮐﻮﻧﮑﻲ ادارې ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ،د ﮐﺎر ﻣﻔﺘﺸﺎﻧﻮ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺗﺮ  60د زﯾﺎﺗﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ
اﺟﻨﺴﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ادارو ﮐﯥ ﭘﲇ ﮐﯿږي.
دﻏﻪ ورﺗﻪ ﮐﻮل ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﭘﻪ رﯾښﺘﯿﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻗﺎﭼﺎق
ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐﯥ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﮐﭽﯥ ﻟﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﴎه
ورﺗﻪ واﻟﯽ ﻟﺮي .دا ﭘﺮوګﺮام د اﻧﺴﺎين ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﯿﻮي ،د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ
ﻣﻼﺗړ ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ او
د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮين ﺳﯿﺴټﻢ د ﺗﺎزه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﯾﺰاﯾﻦ ﺷﻮی.
دﻏﻪ متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  2021ﮐﺎل
د ﺟﻮﻻی 30ﻣﯥ د اﻋﻼﻣﯿﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ وو ﭼﯥ د اﻧﺴﺎين ﻗﺎﭼﺎق
د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﯾﯥ  100ورځﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎيت ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﯿﻞ ﮐړی و.
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺟﻨﺎﯾﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﴩ ﻣﺎرﻟﯿﺲ
ژوﻣﺎﺑﺎﯾﻒ  Marlis Dzhumabaevﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،دا ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠۍ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﻮﻻی د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ 30ﻣﻪ د
اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ورځﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮ.
ﻫﻐﻪ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ اړه د ﻫﯿﻮاد ﭘﺎﻟﯿﴘ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ
ﻏﻼﻣۍ ﮐﯥ د ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﺧﻠﮑﻮ ژﻏﻮرل او ﺑﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ وي.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :د ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن د وز ﯾﺮاﻧﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،ﮐﺎﮐﺘﻮس ﻣﯿډﯾﺎ ،ﮐﺒﺎر
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ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﮐﺎرګﺮان ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮي
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د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯿښﻮ او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﮐﻤﮏ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ
ﮐﯥ د ﻣﺴﻠﮑﻲ وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،د ﺑﺤﺮﯾﻦ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د  2021ﭘﻪ ﻣﯽ
ﮐﯥ د دوه ورځﻨﻴﻮ ﺑﴩي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ورﮐﺸﺎپ ﮐﻮرﺑﻪ و.
دﻏﻪ ورﮐﺸﺎپ د ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮيب اﻣﺎراﺗﻮ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ د 40
څﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ،د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ) (NAVCENTاو د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ادارې
ﻟﺨﻮا ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی او د ﺑﺤﺮﯾﻦ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل
ﺗﻮرن ﺟرنال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰاﯾﺪ ﯾﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐړی.
ﭘﻪ اﺟﻨډا ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼﯥ ﻫﺪف ﯾﯥ ﺑﴩي ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ
د ځﻮاب وﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﭘﻮﻫﯥ ﻟﻮړول وو :ﺑﯿړين ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﭘﻪ
ﻧﺎورﯾﻦ ﮐﯥ د ﻏﱪګﻮن ښﻪ واﻟﯽ ،د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯿﻮ د ﺑﻘﺎ ﺳﱰاﺗﯿﮋی ،ﺑﯿړﻧۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺟﺮاﺣﻲ او ﺑﯿړين ﭘﻪ ﻫﻮښ راوﺳﺘﻞ.
"د  NAVCENTﻗﻮﻣﻨﺪان ،واﯾﺲ آډم ووﯾﻞ" :ﺑﴩي ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮﯾﺶ
ﴎه ﻧﻪ ﭘﯿښﯿږي .دوی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﱪداری ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،او دوی ﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ﻇﻠﻢ ﴎه ﭘﺮ زﯾﺎمنﻨﻮﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮي .ﺑﺮاډ ﮐﻮﭘﺮ  Brad Cooperﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﮐﯥ.
"ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﻮږ ﭘﻮﻫﯿږو ﭼﯥ ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ﭘﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﮐﯥ ﺧﻮرا ښﻪ
ﮐﺴﺎن راوړي .د ﻧړۍ ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټ څﺨﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ،ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ

د ﺑﺤﺮ ﯾﻦ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ګډوﻧﻮال د  2021ﭘﻪ ﻣﯥ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎﻣﺎ ﮐﯥ د

ﺑﴩي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورﮐﺸﺎپ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﻗﻀﯿﯥ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ ﮐﻮي.
د ﺿﺎﺑﻄﯽ رﺗﺒﯥ اﻓﴪ ،دوﯾﻢ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ ﺟﻮردن ﮐﺮوچ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺳﻤﻨﺪري ځﻮاک

او ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﴎه ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻮي ،ﺗﺮڅﻮ د ﯾﻮې ګډې ﻣﻮﺧﯥ ﻣﻼﺗړ وﮐړي  -ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ،ﭼﯥ ﺳﺨﺖ اړﻣﻦ دي.
ﺑﺤﺮﯾﻦ د ﺑﴩي ﻧﺎورﯾﻨﻮﻧﻮ او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي .د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﴩي ﭼﺎرو د ﻫﻤﻐږۍ دﻓﱰ ) (UNOCHAﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،دﻏﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﺑﴩي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د زﮐﺎت او ﺻﺪﻗﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ﻟﻪ دﻏﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ  33ډﯦﺮ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟګړو او ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﯧښﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﺷﻮي ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮډان ،ﺳﻮرﯾﻪ او ﯾﻤﻦ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ
دي .اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮګﻪ د ﺑﺤﺮﯾﻦ د ﴎې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ
ټﻮﻟﻨﯥ او ﺷﺎﻫﻲ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﻻرې ورﮐﻮل ﮐﯿږي.
ﴎﭼﯿﻨﯥ :د ﺑﺤﺮ ﯾﻦ ﺧﱪي اژاﻧﺲNAVCENT،UNOCHA ،

ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﻤﻨﻲ ﺑﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي
زرګﻮﻧﻪ ﯾﻤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻪ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺎوت څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ
ﯾﻤﻨﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ د ﻟﻮړو زده ﮐړو ﭘﻪ ﻟټﻪ
ﮐﯥ دي 46 ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي.
د ﯾﻤﻦ ﻟﭙﺎره د ﺳﻌﻮدي ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ او ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﯥ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐړې ﭼﯥ د  2020او  2021ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﮐﯥ د  796زده ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ  2ﻣﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو زﯾﺎت
د زده ﮐړې ﻟګښﺖ ورﮐړي 11 .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻧﻮر ډاﻟﺮ د
 2020ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ د  6,136زده ﮐﻮﻧﮑﻮ
ﻟﭙﺎره د زده ﮐړې او ﻓﯿﺴﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﺷﻮي.
د ﺗﺤﺼﯿﲇ ﺑﻮرﺳﯿﯥ ﭘﺮوګﺮام د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن
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ﮐﯥ د ﯾﻤﻦ د ﻟﻮړو زده ﮐړو او ﺳﺎﯾﻨﴘ څﯿړﻧﻮ وزﯾﺮ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻮﺻﺎيب ،د ﭘﻼن او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ وزﯾﺮ واﻋﺪ
ﺑﻄﯿﺐ او ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ د ﺳﻌﻮدي ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ
ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮی ﺗړون ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮی و .اﻟﻮﺻﺎيب
ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐړه ﭼﯥ دا ﺗړون ﺑﻪ د زرګﻮﻧﻮ زده ﮐﻮﻧﮑﻮ
ﻣﺎﱄ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﮐﻤﯥ ﮐړي ،ﭼﯥ ډﯾﺮو ﯾﯥ د ﻫﯿﻮاد د
وﯾﺠﺎړوﻧﮑﻲ ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ
ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐړې.
ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻠامن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﭘﻪ  2018ﮐﯥ د ﯾﻤﻦ
ﻟﭙﺎره د ﺳﻌﻮدي د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړ
ﮐړ ﺗﺮڅﻮ د ﯾﻤﻨﯿﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ښﻪ ﮐړي.

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﭘﺮ ﺗﺤﺼﯿﲇ ﺑﻮرﺳﻮﻧﻮ ﴎﺑﯿﺮه ،دا ﭘﺮوګﺮام د ﯾﻤﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د  400ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﭘﻪ ارزښﺖ د ﭘټﺮوﻟﯿﻢ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ ﺗﺮ  80ډﯾﺮو ﺑﺮﯾښﻨﺎﯾﯽ
ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﯿﻞ ورﮐړي.
د ﺳﻌﻮدي ﭘﻪ ﻧﻮرو متﻮﯾﻞ ﺷﻮو ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮوژو ﮐﯥ
ﭘﻪ اﳌﻬﺮه ﮐﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻠامن ﻃﺒﻲ او ښﻮوﻧﯿﺰ ښﺎر ،د
ﻋﺪن ﻧړﯾﻮال ﻫﻮاﯾﯽ ډګﺮ رﻏﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﻣﺎرب ﮐﯥ د
ﺳړک ﺟﻮړول ﺷﺎﻣﻞ دي .درې ﭘﺮوژې ﭘﻪ ګډه ﺗﺮ 80
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ډﯾﺮ ارزښﺖ درﻟﻮد.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :د ﻟﻮﯾﺪﯾځﯥ آﺳﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻗﺘﺼﺎدي او
ټﻮﻟﻨ ëﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،د ﯾﻤﻦ ﺧﱪي اژاﻧﺲ ﺳﺒﺎ ،SABA
https://alsharaeanews.com

د ﯾﻤﻦ د ﺷﺨړې ﺑﯿﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺮې ﮐﻮي
د ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ د ﯾﻮه راﭘﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﯾﻤﻦ د ﻣﴩوع
ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺣﻮيث ﻣﻠﯿﺸﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﭙږ ﮐﻠﻨﯥ ﺟګړې د
ﻧﻮرو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﺗﺮ  2ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ زﯾﺎت ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ
زده ﮐړو ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐړي دي.
ﭘﻪ  2015ﮐﯥ ،ﺷﺎوﺧﻮا  890,000ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ
ښﻮوﻧځﻲ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ وو ،ﭼﯥ د اوﺳﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﺮ ﻧﯿامﯾﻲ
ﮐﻢ دي .دا د ﭘﺎم وړ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ د وﺿﻌﯿﺖ
ګړﻧﺪی ﺧﺮاﺑﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻓﺸﺎر
راوړي ﺗﺮڅﻮ د ﻧړۍ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﺑﴩي ﺑﺤﺮان ﭘﺎی ﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﻞ ﻻره وﻣﻮﻣﻲ.
ډﯾﺮی وﯾﺮه ﻟﺮي ﭼﯥ دا ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﯿڅﮑﻠﻪ
ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﴚ ،دا ﭼﺎره د ﯾﻤﻦ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او
د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻨډوي .ﺣﺘﯽ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ
ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ وو ،د ښﻮوﻧځﻲ او ښﻮوﻧﮑﻮ د
ﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﺗﻞ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﻪ زده ﮐړې ﻧﻪ دي ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړې .د ښﻮوﻧځﻲ ډﯾﺮی وداﻧۍ د ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

زﯾﺎمنﻨﯥ ﺷﻮي  -زﯾﺎمنﻨﯥ ﺷﻮې وداﻧۍ ،ﭘﻪ ﭘﻨﺎه ځﺎﯾﻮﻧﻮ
ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻮي ﯾﺎ ﺣﻮيث ﻣﻠﯿﺸﻮ اﺷﻐﺎل ﮐړې دي.
ﻧړۍ ﭘﻪ وﯦﺮه د دې ﻧﻨﺪاره ﮐﻮي ﭼﯥ ﺣﻮﺛﯿﺎﻧﻮ د ﺑﯥ
ﺗﻌﻠﯿﻤﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې او ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﯾﯥ
د ﴎﺗﯿﺮو ﮐﻤﺒﻮد ﭘږره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺟګړې ﺗﻪ اړ ﮐړي دي.
د دې ګﻮﻣﺎرﻧﯥ ځﯿﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ﺑﯧﮑﺎره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د
دويب ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﯿږي.
د  2015د ﻣﺎرچ او  2021ﻓﱪورۍ ﺗﺮﻣﻨځ ،ﺗﺮ 3,600
ډﯾﺮ ﯾﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﺨﻮا ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي
او ﻣﺨﮑﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮی و ﭼﯥ د  5او  17ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ د ﯾﻤﻦ  %17ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د دوی د ﮐﺎر ﻟﭙﺎره اﺳﺘﺜامر
ﺷﻮي.
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ اټﮑﻞ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ  10څﺨﻪ اﺗﻪ
ﯾﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﴎه ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻋﺎﯾﺪ
ﯾﯥ د ژوﻧﺪ د ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﰲ ﻧﻪ
دي .د اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  170,000ښﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ څﻠﻮرو

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﻣﻌﺎش ﻧﻪ دی ورﮐړل ﺷﻮی .د ﯾﻤﻦ د
ﺳﻮاد ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧړۍ
ﺗﺮ ډﯾﺮو ﺑﺮﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ده.
د ﯾﻤﻦ د اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن 54ﻣﻪ ﻣﺎده ﺑﯿﺎﻧﻮي ﭼﯥ
ﺗﻌﻠﯿﻢ د ټﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺣﻖ دی .ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ
داﺳﯥ راﻏﲇ:
"دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ښﻮوﻧځﯿﻮ او ﮐﻠﺘﻮري او
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﴎه ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﴎه ﺳﻢ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐړي .اﺳﺎﳼ زده ﮐړه ﻻزﻣﻲ ده .دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﯥ ﺳﻮادۍ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او د ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ او
ﻣﺴﻠﮑﻲ زده ﮐړو ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي.
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي او ﻟﻪ
ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﯾﯥ وﺳﺎيت ،دوی ﺗﻪ دﯾﻨﻲ ،ﻓﮑﺮي او
ﻓﺰﯾﮑﻲ زده ﮐړې او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د دوی د اﺳﺘﻌﺪاد
د ودې ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي«.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :ﯾﻮﻧﯿﺴﯿﻒaljazeeara.net ،

ﺑﯥ ځﺎﯾﻪ ﺷﻮې ﯾﻤﲏ ﻧﺠﻮﻧﯥ د  2021ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺣﺪﯾﺪه ﮐﯥ د رﺿﺎ ﮐﺎراﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﻮﻗﱵ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟګﻲ ﮐﯥ ګډون ﮐﻮي.

ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ
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ﻋﺮاق ﻟﻪ اردن او ﻣﴫ ﴎه د
ﴎﻣﴩ ﯾﺰې ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ اﻣﺎرات ﮐﻮرﻧﻲ

دﻓﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ
د ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﰊ اﻣﺎراﺗﻮ د وﺳﻠﻪ

د اﻣﺎراﺗﻮ د دﻓﺎع وزارت ﯾﻮه ﻫﯿﺌﺖ ﭼﯥ ﻣﴩي ﯾﯥ
ﺗﻮرن ﺟرنال ډاﮐټﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻏﻔﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي ﮐﻮﻟﻪ
ﮐﯥ د ﻧړﯾﻮال دﻓﺎﻋﻲ ﻧﻨﺪارﺗﻮن او
د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ اﺑﻮﻇﺒﻲ ﮐﯥ د ﻻک ﻫﯿډ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ﻣﺎرټﯿﻦ  Lockheed Martinد ﻧﻮښﺖ او اﻣﻨﯿﺘﻲ
ﭘﻮځﻲ ﺗﻤﺮ ﯾﻨﺎت ﺗﺮﴎه ﮐﻮي ،ﭼﯥ
ﺣﻞﻻرو ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ) (CISSڅﺨﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ وﮐړه.
د دﻓﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ وروﺳﺘۍ ﻻﺳﺘﻪ
راوړې ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
راﺑﺮټ ﻫﺎرورډ ،ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ د ﻻک
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ
ﻫﯿډ ﻣﺎرټﯿﻦ اﺟﺮاﯾﻮي رﯾﯿﺲ ،د ﮐﻮرين دﻓﺎﻋﻲ
ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر د اﻣﺎرايت اﻧﺠﻨﯿﺮاﻧﻮ
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ودې ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ ﴍﮐﺖ ﻫڅﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐړه.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻫﺎﻻ اﻟﺰرﻗﺎين ﭼﯥ  CISSﺗﻪ د اﻣﺎراﺗﻮ ﻟﻮﻣړۍ ښځﯿﻨﻪ اﻧﺠﯿرنې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﭘﻼوي ﺗﻪ د  CISSﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﭼﯥ د اﻣﺎراﺗﻮ
ﻧﻮښﺖ او د دﻓﺎع او ﻓﻀﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯥ د ځﻮاﻧﻮ اﻣﺎراﺗﯿﺎﻧﻮ وړﺗﯿﺎوو ﺗﻪ وده ورﮐﻮي.
ﻻک ﻫﯿډ د  2018ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ ﭘﻪ اﺑﻮﻇﺒﻲ ﮐﯥ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﯾﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮاﻧﺴﺖ ﺗﺮڅﻮ
ﻧﻮښﺖ وﭘﻠټﻲ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ورﮐړي او ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮيب اﻣﺎراﺗﻮ ) (UAEﴎه د ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻪ د ﺗﻨﻮع ﮐﻮروﻟﻮ ﻟﯿﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي .د ﻻﮐﯿﺪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ CISS ،ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډول ﮐﯥ ﻟﻮﻣړی دی.
ﻟﻪ  2017راﻫﯿﺴﯥ CISS ،ﺗﺮ  100د ډﯾﺮږ اﻣﺎرايت اﻧﺠﯿرناﻧﻮ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﮐړی ﭼﯥ ﭘﻪ
دﻓﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯥ د ځﺎﻧګړو روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ وده ورﮐړې
ده .دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮش ،د ډرون ډﯾﺰاﯾﻦ ،د د دﻓﺎع ورﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ،د
ﺳﻮداګﺮۍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ،د ﺳﺎﻓټﻮﯾﺮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎيت ټﯿﮑﻨﺎﻟﻮژۍ ﺳﯿﺴټﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯥ روزﻧﻪ ورﮐﻮي.
د ﮐﻮرين دﻓﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ،ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮيب اﻣﺎرات ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷﻮو ﻣﻬامﺗﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﴍﮐﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ واﻳﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ د  2014ﭘﻪ
ډﯾﺴﻤﱪ ﮐﯥ اﻣﺎراﺗﻮ د دﻓﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﴍﮐﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐړ .دا د  2019ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ د EDGE
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮی ﴍﮐﺖ ﻟﺨﻮا ﺟﺬب ﺷﻮ او ﭘﻪ  25ﻓﺮﻋﻲ ﴍﮐﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ  12,000ډﯾﺮ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ
ﮐﺎر ګﻮﻣﺎري .ﴎﭼﻴﻨﯥ :اﻻﺗﺤﺎد ،ﻻک ﻫﯿډ ﻣﺎرټ ،ñد اﻣﺎراﺗﻮ ﺧﱪي اژاﻧﺲ
واﻟﻮ ځﻮا ﮐﻮﻧﻮ ﻏړي ﭘﻪ اﺑﻮﻇﱯ
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د ﻋﺮاق ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﮑﺎﻇﻤﻲ د ﻣﴫ وﻟﺴﻤﴩ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﯿﴘ او د اردن ﭘﺎﭼﺎ دوﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺗﻪ د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﻣﴩاﻧﻮ ﴎﻣﴩﯾﺰې ﻟﭙﺎره ښﻪ راﻏﻼﺳﺖ
وواﯾﻪ.
ﻣﴩاﻧﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ
وﮐړ ﭼﯥ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﻟﮑﺎﻇﻤﻲ ﻧﻮی ﻟﯿﻮﻧټ  Levantﺑﻮﱄ .ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي د
ﻗﺎﻫﺮې ،ﺑﻐﺪاد او ﻋامن اﻗﺘﺼﺎدوﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻧږدې ﮐړي.
ﻋﺮاﻗﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺖ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﴎ ووﯾﻞ" :دا ﭘﺮوژه د ﻣﴫ ﭘﻪ
ﭘﺮاخ ځﻮاک ،د ﻋﺮاق د ﺗﯿﻠﻮ ﺷﺘﻤﻨۍ او د اردن ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻋﺮاق ﻟﻪ ﻣﴫ ﴎه ﻧښﻠﻮي" ".د ﻧﻮي ﻟﯿﻮﻧټ ﭘﺮوژه
ﮐﯿﺪای ﳾ د ﯾﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻼک ﻟﭙﺎره ﻣﺮﮐﺰ وي ،ﭼﯥ ﮐﯿﺪای ﳾ ډﯾﺮ ژر ﻧﻮر
ﻋﺮيب ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﺟﺬب ﮐړي ،ﭼﯥ ﻫﺪف ﯾﯥ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د
متﻮﯾﻞ ﺷﻮي ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ او اﻓﺮاﻃﯿﺖ د زﯾﺎﺗﻮاﱄ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﯥ د ﻣﻨځﻼرو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺗﻮازن ﺳﺎﺗﻞ دي".
اﻟﮑﺎﻇﻤﻲ د ﻣﴫ او اردن د ﺧﭙﻠﻮ دوو ﻣﻠګﺮو رﻫﱪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﺮﮐﲇ
وروﺳﺘﻪ ،د ﺳﯿﻤﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺑﯿﺎن ﮐړې او ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻞ
ﻻرې ﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐړې.
اﻟﮑﺎﻇﻤﻲ ووﯾﻞ" :ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﯧﺮو ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ ﭘﺮ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ او
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ متﺮﮐﺰ ﮐړی او ﭘﺮ ﯾﻮه ګډ ﻟﯿﺪ ﻣﻮ ﻫﻮﮐړه ﮐړې او اوس
ﻣﻮږ د ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﻧښﻠﻮﻟﻮ ،ﮐﺮﻧﯥ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺧﻮراﮐﻲ
ﺗﻮﮐﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘﺮوژو د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘړاو ﮐﯥ ﯾﻮ".
ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ د دﻏﻮ ﺧﱪو ﻫﺮﮐﻠﯽ وﮐړ او د ﻋﺮاﻗﯿﺎﻧﻮ د ﻣﯧﻠﻤﻪﭘﺎﻟﻨﯥ
ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﯾﯥ وﮐړه.
ﭘﺎﭼﺎ ووﯾﻞ" :ﻧﻦ ورځ زﻣﻮږ دﻧﺪه دا ده ﭼﯥ د درﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ
د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﻠﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎوړي ﮐړو او ﻣﻮږ ﺑﺸﭙړ ﭼﻤﺘﻮ ﯾﻮ ﭼﯥ د ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﻋﺮاق د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻋﺮاق ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ودرﯾږو".
وﻟﺴﻤﴩ اﻟﺴﯿﴘ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو  30ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻋﺮاق ﺗﻪ د ﻣﴫ وﻟﺴﻤﴩ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ،د اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮۍ او
اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻋﺮاق د ﻫڅﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ وﮐړه .ﻫﻐﻪ
د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د اړﯾﮑﻮ د ټﯿﻨګﻮﻟﻮ او د ﻋﺮاق – ﻣﴫ – اردن
د درې اړﺧﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ګډو ﭘﺮوژو ﻣﻼﺗړ اﻋﻼن ﮐړ.
د ﺑﻐﺪاد ﻏﻮﻧډه ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول څﻠﻮرﻣﻪ ﻏﻮﻧډه وه .ﻟﻮﻣړۍ ﻏﻮﻧډه
د  2019ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﺷﻮه او د ﯾﻮې ګډې ﺷﻮرا ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﴎه اوچ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه .دوﯾﻤﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د  2019ﭘﻪ
ﺳﭙټﻤﱪ او درﯾﻤﻪ ﯾﯥ د  2020ﭘﻪ اګﯿﺴټ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋامن ﮐﯥ وﺷﻮه.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :اﻻﺣﺮام ،ﺳﮑﺎی ﻧﯿﻮز

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻧﺎټﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺮه ﻫﻤﮑﺎري ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړه ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ دويب ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ
) (CENTCOMﴎه د ﯾﻮ ﻟړ ﻏﻮﻧډو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ
وﺗﻠﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺳﻤﻮن درﻟﻮد ،اړﯾﮑﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐړې.
د  2021ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﱪ ﮐﯥ ،ﻧﺎټﻮ ﺗﻪ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د ﭘﻼوي ﻣﴩ ﻣﺎرګﻮﻻن ﺑﯿﻤﻮﺧﺎن ،د
ﻧﺎټﻮ ﴎﻣﻨﴚ ﯾﻨﺲ ﺳټﻮﻟټﻨﱪګ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎورﻟﯿﮏ وړاﻧﺪې ﮐړ .دوی د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن او ﻧﺎټﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐړې ﭼﯥ د دﻓﺎع او اﻣﻨﯿﺖ اړوﻧﺪ ﮐﻮرين اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﭼﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن او ﻧﺎټﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د  2022-2025ﻟﭙﺎره د اﻧﻔﺮادي
ﻣﺸﺎرﮐﺖ د ﻋﻤﻞ ﭘﻼن ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي.
ﭘﻪ دې ﮐﺘﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﻤﻮﺧﺎن او ﺳټﻮﻟټﻨﱪګ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ وﺿﻌﯿﺖ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﭘﺮ اﺣﺘامﱄ ﻻرو ﭼﺎرو ﺧﱪې وﮐړې.
ﺑﯿﻤﻮﺧﺎن ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻗﺖ ځﻮاک د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﯥ د  120ﻗﺰاق ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ګډون د ﻧړﯾﻮال
اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ټﯿﻨګﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﭘﺮ وﻧډې ټﯿﻨګﺎر وﮐړ.
ﻧﺎټﻮ ﻟﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﴎه ﭘﻪ  1992ﮐﯥ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﺮ ﺷﻮروي وروﺳﺘﻪ
د ﺷامﱄ اﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺷﻮرا ﴎه ﯾﻮځﺎی ﺷﻮ ،اړﯾﮑﯥ ټﯿﻨګﯥ ﮐړې .ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د 1994
راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﯾﻮرو اﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ او اﻧﻔﺮادي ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دوې اړﺧﯿﺰې
ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي.
د دويب ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﯾﻮ ﮐﯥ ،ډګﺮ ﺟرنال ﺗﯿﻤﻮر ډﻧډي ﺑﺎﯾﻒ ،Timur Dandybayev
د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د دﻓﺎع وزارت ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،د اډﻣﯿﺮول ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﴎه ﺧﱪې اﺗﺮې وﮐړې.

د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن د دﻓﺎع وزارت ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ډګﺮ ﺟﲊال ﺗﯿﻤﻮر ډﻧډي ﺑﺎﯾﻒ ،ﭘﻪ ﮐﯿڼﻪ ﺧﻮا
ﮐﯥ ،ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل اډﻣول ﴎه وﮐﺘﻞ .ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎﻟﻮی ،د  CENTCOMﻣﺮﺳﺘﯿﺎل
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ.

ټﺎم ګګﻨ /TOM GAGNIERد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﱐ

ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎﻟﻮی  ،James Malloyد  CENTCOMﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،د ﻓﻠﻮرﯾډا ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ ﮐﯥ.
دواړو ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﻫګﺮۍ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ،د ﴎﺣﺪي اﻣﻨﯿﺖ او ﭘﻮځﻲ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ دواﻣﺪاره ﻫﻤﮑﺎرۍ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ
د ﺑﺪﻟﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ او ﻣﻠګﺮو ﴎه د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ اړﯾﮑﻮ د دوام
ﻣﻼﺗړ څﺮګﻨﺪ ﮐړ.
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻧﺎټﻮ او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ روزﻧﯥ ،متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ،
د ﻧﺎورﯾﻦ او ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻮﻟﻮ ﮐﯥ دﺧﯿﻞ دی .دوه ﻟﻮی ګډ متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﴎﺗﯿﺮي ﺑﺮﺧﻪ ﭘﮑﯥ اﺧﲇ ﺳټﯿﭗ اﯾګﻞ  Steppe Eagleاو ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰه ﻫﻤﮑﺎري دي.
دا روزﻧﻪ د څﻮ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﴎﺗﯿﺮو ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ﴎﭼﻴﻨﯥKazinform ،Delovoi Kazakhstan ،NATO ،Regnum :

ازﺑﮑﺎن د ﺧﭙﻠﻮ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﯾﺎوو 30ﻣﻪ ﮐﻠâه ﳌﺎﻧځﻲ
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د ازﺑﮑﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ د 30ﻣﯥ ﮐﻠﯿﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،د
اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ اﻧﺘﻮين ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد
ﻣﴩان وﻫڅﻮل ﭼﯥ د ﯾﻮه ﭘﯿﺎوړي ﺳﯿﻤﻬﺈﯾﯿﺰ اﻣﻨﯿﺘﻲ
ﴍﯾﮏ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ رول ﺗﻪ دوام ورﮐړي.
ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ د  2021د ﺳﭙﺘﻤﱪ د ﮐﻠﯿﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﯥ ووﯾﻞ" :ﻣﻮږ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن د ﺑﻨﺴټﯿﺰو
آزادﯾﻮ ﻣﻼﺗړ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ګډون د زړورو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د
دوام ﻣﻼﺗړ ﮐﻮو".
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت د ټﯿﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن
ﴎه د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﺎ دواﻣﺪاره ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ څﺮګﻨﺪه ﮐړه.
ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﯾﻨﺎ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا

ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮوﯾډ 19 -وﺑﺎ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د 3
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډوزو واﮐﺴﯿﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﮐړه .دﻏﻪ واﮐﺴﯿﻦ
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﻪ د  COVAXﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺗﻮزﯾﻊ د ﻧړﯾﻮال
ﭘﺮوګﺮام د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي وو.
د وزﯾﺮ ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ دا څﺮګﻨﺪوﻧﯥ د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ
ﮐﯥ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ وزﯾﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﮐﺎﻣﯿﻠﻮف ﴎه ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﮐﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﻟﯿﺪﻧﯥ وروﺳﺘﻪ دي ﭼﯥ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ
د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ او ﭘﻪ
ﻣﻨځﻨۍ آﺳﯿﺎ ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې
وﮐړې.
وزﯾﺮ ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ ازﺑﮑﺴﺘﺎن "د ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰ
اﻣﻨﯿﺖ او ودې ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﴍﯾﮏ ﭘﺎﺗﯥ دی ".ﺑﻠﯿﻨﮑﻦ

دې ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرې ﴎه ﭼﯥ دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺳږﮐﺎل د
ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ اړﯾﮑﻮ د 30ﻣﯥ ﮐﻠﯿﺰې ﳌﺎﻧځﻨﻪ وﮐړه ،د دوه
اړﺧﯿﺰو اړﯾﮑﻮ د ژورﺗﯿﺎ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
 2016ﮐﯥ د ﺷﻮﮐﺖ ﻣﯿﺮﺿﯿﺎﯾﻒ د وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ
ټﺎﮐﻞ ﮐﯿﺪو راﻫﯿﺴﯥ د ﭘﺎم وړ ښﻪواﻟﯽ ﭘﮑﯥ راﻏﻠﯽ دی.
ﺑﻠﻨﮑﻦ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ وزﯾﺮ ﮐﺎﻣﯿﻠﻮف ﴎه د
ﮐﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن د
رﺳﯧﺪﻧﯥ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ وﮐړه .ﭘﺪې ﮐﯥ د  C5+1ﺳﯿﻤﻪﻳﯿﺰ
ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻠﯿټ ﻓﺎرم ﺷﺎﻣﻞ دی ،ﭼﯥ د ګډو اﻧﺪﯾښﻨﻮ
د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﮐﺰي آﺳﯿﺎ ﭘﻨځﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻪ
او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت ﴎه ﯾﻮځﺎی ﮐﻮي.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت،
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ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن د ﺳﻌﻮدي د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ
وز ﯾﺮ ﴎه د اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐړې
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړې
ﺧﺘﻤﯧﺪو او اﻗﺘﺼﺎدي اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ ګډون د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ اړوﻧﺪو اﻣﻨﯿﺘﻲ
ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐړې.
د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد
ﻗﺮﯾﴚ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺳﻌﻮدي ﺳﯿﺎل ،ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﺮﻫﺎن آل ﺳﻌﻮد
ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب وﮐړ.
د ﻟﯿﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ،آل ﺳﻌﻮد ووﯾﻞ» :ﻣﻮږ د ﺳﯿﻤﯥ د ﺛﺒﺎت ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺧﱪو
اﺗﺮو او د ﺧﱪو اﺗﺮو ﻟﻪ ﻻرې د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ د ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﴎه
ورﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﺮو او دواړه ﭘﺮ دې ﺑﻮﻫﯧږو ﭼﯥ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ ﻣﻬﻢ دی«.
ځﯿﻨﯥ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ د ﺳﻌﻮدي او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺎزه ﺟﻮړې ﺷﻮې د
ﻫﻤﻐږۍ ﻋﺎﱄ ﺷﻮرا ﭘﻪ اړه وې ﭼﯥ اﺻﲇ ﮐﺎر ﯾﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ وده
ده .ﺳﻠګﻮﻧﻪ زره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎين ﮐﺎرګﺮ ﭘﻪ ﺳﻌﻮدي ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ
ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي او ﮐﻮوﯦډ 19 -د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮﻟﯽ.
ﻗﺮﯾﴚ ووﯾﻞ» :ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﺟﻮړښﺖ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ وي ،ښﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐړی او ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ښﮑﺎره ﳾ او څﻨګﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ
ﮐﺎري ﭘﻼن ﺑﺎﯾﺪ وي«.
آل ﺳﻌﻮد ﯾﯥ ﺧﱪې ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐړي» :ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺷﮏ ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ارزښﺘﺎن

د ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وز ﯾﺮ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮ ﯾﴚ ،ښﻲ ﻟﻮري ﺗﻪ ،او د

ﺳﻌﻮدي د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وز ﯾﺮ ،ﺷﻬﺰاده ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﺮﻫﺎن آل ﺳﻌﻮد د 2021

ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د ﯾﻮه ﺧﱪي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﮐﯥ.
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ

ګډون ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐړې ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎين ټﻮﻟﻨﯥ ﯾﯥ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب ﭘﻪ اﻗﺼﺎد
ﮐﯥ ﻟﺮي  ...او دا ﭼﯥ څﻨګﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻌﻮدي ﮐﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاخ
ﮐړو«.
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻣﻪ اړﯾﮑﻮ ادارې ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮی درﺳﺘﯿﺰ ،ﺟرنال ﻗﻤﺮ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎﺟﻮه ﻟﻪ دې ﻓﺮﺻﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ
اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﺳﻌﻮدي ﴎه د ﺧﭙﻠﻮ اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ اړه ووﯾﻞ ﭼﯥ »دا اړﯾﮑﯥ د
ورورۍ او دوه اړﺧﯿﺰ ﺑﺎور ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دي«.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه د ﺧﭙﻞ ﻟﯿﺪ ﻟﭙﺎره د ﻣﻼﺗړ
ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﮐﯥ دی او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻤﻦ
ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :اﻟﺠﺰ ﯾﺮه ،د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻋﺎﻣﻪ اړﯾﮑﯥ ،روﯾټﺮز

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن د اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﭘﺮ ﺳﯿﻤﻪﯾﯿﺰه وده متﺮﮐﺰ ﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻏﻮ ﭘﺮوژو
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻟﻪ اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﴎه د اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎ
ﴎﺑﯧﺮه ،د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن او اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزو د
ﺛﺒﺎﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ
ﺳﺎﯾﱪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻫڅﻮ
ﻫﻤﮑﺎرۍ متﺮﮐﺰ ﮐړی .دا ﻫڅﯥ د ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ،
او ﻟﻪ ﮐﻮوﯦډ 19 -وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎﻟﻮژﯾﮑﻲ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﺸﻖ اﺑﺎد د »د ﺳﻮﻟﯥ او ﺑﺎور ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺤﺚ وﮐړ.
– د ﻧړﯾﻮال اﻣﻨﯿﺖ ،ﺛﺒﺎت او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻨﺴټ«
ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د
ﮐﻨﻔﺮاﺳﻦ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب وﮐړ ،زﯾﺎﺗﯥ ﺷﻮې.
اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزي ،دﯾﯧګﻮ روﯾﯿﺰ اﻟﻮﻧﺴﻮ ﴎه
د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ،راﺷﺪ
ﻣﯿﺮﯾﺪوف ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻪ ګټﻪ واﺧﯿﺴﺘﻪ ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي اﺳﯿﺎ د ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﺮ اﻧﺪﯦښﻨﻮ او د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد د
ﺳﻮدګﺎرۍ اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺮ وده ﭘﺮ ﺧﱪو متﺮﮐﺰ وﮐړ .ﺳﻔﯿﺮ،
ﻟﭙﺎره د اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧګړي اﺳﺘﺎزي او ﺳﻔﺮ،
ﺗﯧﺮﻫﻲ ﻫﮑﺎﻻ ﴎه ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎټﯿﮑﯥ اړﯾﮑﯥ ټﯿﻨګﯥ ﮐړي .اﻟﻮﻧﺴﻮ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ ﺗﺮﮐﻨﺴﺘﺎن او اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ
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ﭘﻪ  1998ﮐﯥ د ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎټﯿﮑﻮ اړﯾﮑﻮ ﻟﻪ ﺟﻮړﯦﺪو
وروﺳﺘﻪ ،دا اړﯾﮑﯥ ډﯦﺮې ﭘﯿﺎوړې ﮐړې.
د دﻏﻮ اړﯾﮑﻮ داوج ټﮑﯽ ﭘﻪ  2019ﮐﯥ و
ﭼﯥ اروﺑﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ
اﺳﺘﺎزوﻟۍ ﭘﻪ اړه ﻫﻮﮐړه وﻣﻨﻠﻪ .ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن د
اروﭘﺎﯾﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا متﻮﯾﻠﯧﺪوﻧﮑﻮ ﺗﺮ  20زﯾﺎﺗﻮ ﭘﺮوژو
ﮐﯥ ګډون ﻟﺮي؛ دا ﭘﺮوژې د اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻮداګﺮۍ،
اﻧﺮژۍ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،زدهﮐړې ،د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ
او ﭘﺮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻧګﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دي.
ﴎﭼﻴﻨﯥ :ﺗﺮﮐﻤﻦ ﭘﻮرټﻞ ،ﮐﺴﭙ ñﻧﯿﻮز ،ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ

ﮐﻮﯾټ ﻟﻪ ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﯥ

اړﯾﮑﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐﻮي

د ﻋﻤﺎن ﻣﻨځګړي ﭘﻪ

ﯾﻤﻦ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ
د ﻋﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وز ﯾﺮ ،ﺳﯿﺪ

ﭘﻪ ﯾﻮه ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ
ﺟګړې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ راټﯿټ ﮐړي ،ﯾﻮ ﻋامين
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﯾﻤﲏ ﺳﯿﺎل اﺣﻤﺪ اواد ﺑﻦ
ﭘﻼوی د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﺻﻨﻌﺎ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ
ﻣﺒﺎرک ﴎه ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ د اورﺑﻨﺪ
ﭼﯥ د ﯾﻤﻦ ﻣﴩوع دوﻟﺖ او ﻫﻮيث ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮ
ﭘﻪ اړه د  2021ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د
ﻣﻨځ د اورﺑﻨﺪ ﭘﺮ ﴍﻃﻮﻧﻮ ﺧﱪې اﺗﺮې وﮐړي.
ﻋﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﺴﮑﺎت ﮐﯥ وﮐﺘﻞ.
ﻫﻮيث رﻫﱪاﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﺘﺤﺎين ﺗﻮګﻪ د ﯾﻤﻦ
ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ
دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺑﺤﺮي ﻣﺤﺎﴏې ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐﯥ د اورﺑﻨﺪ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ .د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ د ﺻﻨﻌﺎ ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ او ﺣﺪﯾﺪه ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺰي.
د ﯾﻤﻦ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړي اﺳﺘﺎزي ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ګﺮﯾﻔﯿﺘﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ درې
ﮐﻠﻨﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﯥ دﯾﻮه دواﻣﺪاره اورﺑﻨﺪ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ﮐﯥ د
ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨﻲ وښﻮده .ده د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ
ﻫﯿﻠﻪ ﻣﯥ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﯾﻤﻦ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﳼ ﺑﻪ »مثﺮه ورﮐړي«.
ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د اﯾﺮان ﻣﻼﺗړ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻫﻮيث ﻣﻠﯿﺸﻪ ،ﭼﯥ ټﻮل د اورﺑﻨﺪ ﻟﭙﺎره د
ﻣﻨځګړﯾﺘﻮب ټﻮﻟﯥ ﻣﺨﮑﯿﻨۍ ﻫڅﯥ ﯾﯥ ﻧﻪ دي ﻣﻨﻠﯥ ،ﻫڅﻮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺟګړه ﺧﺘﻤﻪ ﮐړي
ﭼﯥ ﺳﻠګﻮﻧﻪ زره ﮐﺴﺎن ﯾﯥ وژﱄ او د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ډﯦﺮی ﺑﯧﺦﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﯾﯥ وﯾﺠﺎړ ﮐړي.
ﻧړۍ اوس ﭘﺮ ﯾﻤﻦ د ﯾﻮه ﺑﺎوري ﺳﻮﻟﻪ راوﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐړې ده .دې ﻧﻪ
ﯾﻮازې دا ﭼﯥ د ﻣﻨځګړو ﻣﻨځګړو ﻟﻪ ﭘﺮاخ ﻋﻤﲇ ﭘﻼن ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړه ،ﭼﯥ د اﯾﺮان
د  2015ﮐﺎل د اﺗﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﯾﺎدﯦږي ،ﺑﻠﮑﯥ ﻫڅﻪ ﯾﯥ وﮐړه ﭼﯥ ﻗﻄﺮ او
ﻧﻮر د ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺷﻮرا ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ  2017ﮐﯥ ﭘﻪ اړﯾﮑﯥ ﮐﯥ ﻟﻪ درځ وروﺳﺘﻪ
ﺑﯿﺎ راﴈ ﮐړي .د ﻗﻄﺮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻫڅﯥ د
دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻗﻄﺮ او ګﺎوﻧډﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د د ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎټﯿﮑﻮ اړﯾﮑﻮ د ﺑﯿﺎ
رﻏﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د  2021ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ ﮐﯥ ﺳټﯧﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﳾ.
ﻋامن ﭼﯥ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﺗﻮﻟﻨﯿﺰ ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د دوی ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮي
ﺑﯥ ﻃﺮﻓۍ ﴎه ﺗړﻟﯥ ،د ښﮑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ دا ﺑﺎور ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړی ﭼﯥ د ﯾﻮه ﺑﯥ ﻏﺮﺿﻪ
او ﺑﯥ ﭘﻠﻮه ﻣﻨځګړي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺷﺨړې ﺣﻞ ﮐړي.
ﺑﺪر ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺣﻤﻮد اﻟﺒﺴﯿﺪي

ﴎﭼﯿﻨﯥ :روﯾټﺮز، alarab.co.uk، omandaily.com ،ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د ﮐﻮﯾټ ﮐامﻧډو د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د ﺗﺮﮐﯿﯥ ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﻪ واﺣﺪ ﴎه د ګډو  10ورځﻨﯿﻮ ﭘﻮځﻲ متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﮐﯿﯥ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ
وﮐړ د ﮐﻮﯾټ د ﮐامﻧډو 25ام ﻏﻮﻧډ د ډګﺮوال ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﻻوﻃﯿﺒﻲ
ﭘﻪ ﻗﻤﻨﺪاﻧۍ ﻫڅﻪ وﮐړه ﭼﯥ د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ګډې ﻣﺒﺎرزې
ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ وده ورﮐړي.
د ﮐﻮﯾټ د ﭘﻮځ د ﻣﻮرال ﻻرښﻮدې څﺎﻧګﯥ اﻋﻼن وﮐړ » :د دﻏﻮ
متﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﻮل د ﻫﻐﯥ ﭘﻮځﻲ ﻫﻤﻐږۍ دوام دی ﭼﯥ د ﻻ ډﯦﺮ ﺗﻮازن ،د
ﺗﺠﺮﺑﻮ ﴍﯾﮑﻮﻟﻮ او ګډو ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﯧږي«.
د ﮐﻮﯾټ د ﮐامﻧډو 25ام ﻏﻮﻧډ وړاﻧﺪې ﻟﻪ دې ﭘﻪ  2015ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﮐﻲ
ﭘﻮځ ﴎه روزﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟﯥ وه .د دﻏﻪ ﻏﻮﻧډ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﻪ  1960ﮐﯥ ډګﺮ ﺟرنال
ﻣﺒﺎرک ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړه ﭼﯥ ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ د ﮐﻮﯾټ ﭘﻮځ
ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺷﻮ.
دې ﺑﯿﺎ وده وﮐړه او د ﮐﻮﯾټ د وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ د ﻣﴩ ﺗﺮ رﻫﱪۍ
ﻻﻧﺪې د ﮐﻮﯾټ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑښ د ځﺎﻧګړو ځﻮاﮐﻮﻧﻮ واﺣﺪ ﺷﻮ او د
ﮐﻮﯾټ د ﭘځﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﯾﯥ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐړل.
ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺗﺮﮐﯿﯥ د ﭘﺎرﳌﺎن وﯾﺎﻧﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻨﺘﻮب ﮐﻮﯾټ
ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐړ او د ﮐﻮﯾټ د ﻣﲇ اﺳﺎﻣﺒﻠۍ ﻟﻪ وﯾﺎﻧﺪ ،ﻣﺎرزوق ﻋﲇ اﻟﻐﻨﯿﻢ
او د ﮐﻮﯾټ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ د دواړو ﻟﻮرﯾﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
اړﯾﮑﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐړي.
ﺷﻨﺘﻮب ووﯾﻞ» :د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﭘﺎرﳌﺎن ﻏړو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ
ﯾﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﭘﺎرﳌﺎين ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﯥ ﻏړي ﯾﻮ ،ﮐﯥ ﻧﯿږدې
درﯾځ ﻧﯿﺴﻮ او د زﻣﻮږ د ﺳﯿﻤﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو او اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﯥ ګډ ﮐﺎر
ﮐﻮو » «.ﻣﻮږ او ﮐﻮﯾټ ﻧﯿږدې ﺗﺎرﯾﺨﻲ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮو او د دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ
دﻧﺪه دا ده ﭼﯥ د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ رﯾښﺘﯿﻨﯥ او ﻧﯿږدې
اړﯾﮑﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐړي«.
د ﺗﺮﮐﯿﯥ-ﮐﻮﯾټ اړﯾﮑﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړې ودې
ﺷﺎﻫﺪې وې ،دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﭘﻮځﻲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ
ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐړل .د دﻏﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ د څﺎر ﻟﭙﺎره دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ  2018ﮐﯥ
ﯾﻮه ګډه ﮐﻤﯧټﻪ ﺟﻮړه ﮐړه .ﭘﻪ ﮐﻮﯾټ ﮐﯥ د ﺗﺮﮐﻲ ﻗﺮارداﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د
ﭘﲇ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﺮوژو ټﻮﻟټﺎل ارزښﺖ ﺗﺮ  8ﺑﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو زﯾﺎت دی ،ﺗﺮ ټﻮﻟﻪ
ﻟﻮﯾﻪ ﯾﯥ د ﮐﻮﯾټ ﭘﻪ ﻧړﯾﻮال ﻫﻮاﯾﻲ ډګﺮ ﮐﯥ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻟﭙﺎره د  4.3ډاﻟﺮو
ﭘﻪ ارزښﺖ د ﺗﺮﻣﯿﻨﻞ ﺟﻮړول دي.
ﴎﭼﯿﻨﻪ ،alkhaleejonline.net :ډﯦﻠﻲ ﺻﺒﺎحTurkpress.com ،
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ﭘﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﯥ د ﻧړۍ
ﻧﻘﺸﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

اردن ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﯥ اړﯾﮑﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

د اردن او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ د
اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻨﻨﯥ د ﺑﯿﺎ ښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،اﻋﻼﺣﴬت ﭘﺎﭼﺎ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎين اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ او زوی ﯾﯥ ﺷﻬﺰاده
د ﻓﻠﻮر ﯾډا ﭘﻪ ټﻤﭙﺎ ﮐﯥ د اردون
ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻨﻪ ﻣﺎڼۍ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ اﻋﻼﺣﴬت ﻋﺒﺪﷲ
اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ،ﺟﻮ ﺑﺎﯾډن ﴎه وﮐﺘﻞ.
اﻟﺜﺎﱐ ﴎه روﻏﺒړ ﮐﻮي.
د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ
ﺿﺎﺑﻂ راﺑﺮټ وﯦﺰﯦﲋ/د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ
ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺑﺤﺚ وﺷﻮ؛ ﻟﮑﻪ د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ
ﺑﯧﺦﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې د اردن ﺳﯿﻤﻪ
اﯾﺰ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ،د ﺑﯥ ﻣﺎﻟګﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د اردن د اوﺑﻮ د ذﺧﯿﺮو ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻮل ،د اردن د
 F-16ﻟﻪ ﻧﻮي ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻣﻼﺗړ او د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه.
ﻫﻤﺪاراز د ﺳﻮرﯾﯥ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ اردون ﺗﻪ د ﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ ﺗﺮ ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن زﯾﺎﺗﻮ ﮐډواﻟﻮ ﴎه ﭘﺮ
ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺧﱪې اﺗﺮې وﺷﻮې.
وﻟﺴﻤﴩ ﺑﺎﯾډن ،ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﴎه ﭘﻪ ﺧﱪو ﮐﯥ ووﯾﻞ» :ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻞ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه وئ او ﻣﻮږ ﺑﻪ
ﺗﻞ ﻟﻪ اردون ﴎه وو«.
ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ د ﻟﯿﺪﻧﯥ ﭘﺮ وﺧﺖ ،ﭘﺎﭼﺎ د ﻓﻠﻮرﯾﺪا ټﻤﭙﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﭘﺨﻮاين ﻗﻤﻨﺪان ،ﺟرنال ﮐِ ِﻨﺖ َﻣ ِﮑﻨﺰی ﴎه وﮐﺘﻞ.
د ﺟرنال ﮐِ ِﻨﺖ َﻣ ِﮑﻨﺰی ادارې ﺧﱪ ورﮐړل» :دواړو ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ د راﻣﻨځﺘﻪ
ﺷﻮﯾﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﴎ ﺧﱪې وﮐړې – ﻟﻪ اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﴎه ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزې د ﭘﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻮرې-
او ﭘﺮ دې ﯾﯥ ﻫﻮﮐړه وﮐړه ﭼﯥ د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﻪ د دوه اړﺧﯿﺰو اړﯾﮑﻮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻻرې ﭼﺎرې ګﻮري« .ﺟرنال َﻣ ِﮑﻨﺰی اردون »ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺖ او ﺳﻮﻟﯥ
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ټﯿﻨګﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﮑﺎر« وﺑﺎﻟﻪ.
دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺖ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﮐﻠﮑﯥ اړﯾﮑﯥ ﺳﺎيت .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ وﺑﺎ ﴎه د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
اردون ﺗﻪ د ﮐﻮوﯦډ 19 -د ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ډوزه واﮐﺴﯿﻨﻮ ﻟﯧږل ﭘﯿﻞ ﮐړل .ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ اړﯾﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د
ﻟﯧﻮاﻟﻪ زﻣﺮي ) (Eager Lionګډ ﻣﻼﺗړ ﺷﺎﻣﻞ دی ،دا ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮی ﭘﻮځﻲ
متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ دي .ﴎﭼﯿﻨﯥ ،elaph.com، Aljazeera.net :ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک ټﺎﯾﻤﺰCENTCOM ،
د اﻣﺮ ﯾﮑﺎ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪي
ِ
ﭘﺨﻮا ﻗﻮﻣﻨﺪان ،ﺟﲊال ﮐ ِﻨﺖ
ِ
َﻣﮑﲋی د  2021ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ
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د ﻗﻄﺮ  2022ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧټﯥ د ﺳﭙﻮرټ اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻪ ﻧړﯾﻮال ﻣﺮﮐﺰ )(ICSS
ﴎه د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د ﺗﻔﺎﻫﻢ ﯾﻮ ﯾﺎدښﺖ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐړ
ﭼﯥ د د  2022ﻓﯿﻔﺎ ﻧړﯾﻮال ﺟﺎم ﻟﭙﺎره د اﻣﻨﯿﺖ ،ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻼن
ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري وﮐړي.
د دﻏﻪ ﯾﺎدښﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ  ICSSﻟﻪ ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧټﯥ ﴎه ﭘﻪ
ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي؛ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ او روزﻧﯥ
ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﺳټﺮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮم راﻣځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون.
 ICSSﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﻗﻄﺮي ﮐﻤﯧټﻮ ﴎه ﻫﻤﮑﺎري او ګډ
ﮐﺎر ﺑﺎوري ﮐړي ﭼﯥ د  2022ﻓﯿﻔﺎ ﻧړﯾﻮال ﺟﺎم ﻟﭙﺎره د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو،
اﻣﻨﯿﺖ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي.
د  ICSSﻣﴩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﺰﯦﺐ ووﯾﻞ» :د  ICSSﻣﻮﺧﻪ دا ده
ﭼﯥ د دﻏﻪ ډول ﻟﻮﯾﻮ ﺳﭙﻮرټﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ د ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي
ﮐړي او ﻣﻮږ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﯾﻮ ﭼﯥ د ﻟﻪ ﻗﻄﺮ  2022ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧټﯥ ﴎه ﻣﻮ
دا ﻣﻬﻢ ﻗﺮارداد ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐړ«» .د اﻣﻨﺘﻲ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻟﻮړول ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ وﺧﺘﻪ ﻣﻬﻢ دي او ﻣﻮږ ﻫڅﻪ ﮐﻮو ﭼﯥ
ﻟﻪ ﻗﻄﺮ  2022ﻋﺎﱄ ﮐﻤﯧټﯥ ﴎه د ﻧړۍ ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټ څﺨﻪ ﭘﻮﻫﻪ،
ﻣﻬﺎرت او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره متﺮﯾﻨﻮﻧﻪ ﴍﯾﮏ ﮐړو«.
ﻗﻄﺮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻮټﺒﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﯾﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﭘﻪ
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮيب اﻣﺎراﺗﻮ ﮐﯥ د  2019ﮐﺎل اﺳﯿﺎﯾﻲ ﻓﻮټﺒﺎل ﮐﻨﻔﯧﺪراﺳﯿﻮن
اﺳﯿﺎ ﮐﭗ ﻻﺳﺘﻪ راوړل وو ،ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﯾﯥ د  2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري
ﮐﯥ د ﻓﯿﻔﺎ ﮐﻠﺒﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮال ﮐﭗ 17ام دور ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب وﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ د  2022ﻧړﯾﻮال ﮐﭗ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﺗﯿﺎری و ازﻣﻮﯾﻲ.
د ﻗﻄﺮ ﭘﻪ دوﺣﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻧړﯾﻮال ﻧﺎ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دی ﭼﯥ
ﭘﻪ  2010ﮐﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮی؛ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ د ﺳﭙﻮرټﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ د اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل او ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮل دي .دا د ﺳﭙﻮرټﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﻤﯧټﻮ ،اﻧﺠﻤﻨﻮﻧﻮ او دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺸﻮرې ،روزﻧﯥ او
څﯧړﻧﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
ﻓﯿﻔﺎ د  2010ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ ﻗﻄﺮ ﺗﻪ د ﻓﻮټﺒﺎل د دﻏﻪ ټﻮرمنﯧﻨټ
د ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب ﺣﻖ ورﮐړ .دا ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﯿځ او د اﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﻪ ﺷامل
ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻫﯧﻮاد دی ﭼﯥ داﺳﯥ وﯾﺎړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
ﴎﭼﯿﻨﯥ ،alkhaleejonline.net :اﯦﻨډﯦﭙﯧﻨډﯦﻨټ ،ګﺎرډﯾﻦ

ﻣﴫ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺧﱪو اﺗﺮو ﺗﻪ وده ورﮐﻮي
ﯾﻮﻧﯿﭙﺚ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ

ﭘﻪ

ﻣﴫ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﻪﯾﯿﺰې ﻫﻤﺰﯾﺴﺘۍ د ودې ﻟﭙﺎره ،د اﻟﮑﺴﻨﺪرﯾﺎ د اﺳﻘﻔﻲ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﻮه ﭘﻼوي ﭘﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﮐﯥ ﻟﻪ اﻻزﻫﺮ څﺨﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ وﮐړه ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﯽ-
ﻣﺴﯿﺤﻲ څﯧړﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړښﺖ ﺗﻪ وده ورﮐړي.
د اﻻزﻫﺮ ﺷﯿﺦ ،ﻟﻮی اﻣﺎم ډاﮐټﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ د ﯾﻮ ځﺎی د ﻣﴫ ﻟﭙﺎره
) (Together for Egyptد ﮐﻠﯿﺴﺎ د ﻣﻼﺗړ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ وﮐړه؛ دا ﯾﻮه ﻣﲇ ﻣﻌﻨﻮي ﭘﺮوژه
ده ﭼﯥ د اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ او ﮐﺸﯿﺸﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د زﻏﻢ ﻓﺮﻫﻨګ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﺧﱪې اﺗﺮې ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯧږي.
ډاﮐټﺮ اﻟﻄﯿﺐ دﻏﻪ ﭘﻼوي ﺗﻪ ووﯾﻞ» :ﻣﻮږ ټﻮل د ﺧﭙﻠﻮ دﯾﻨﻮﻧﻮ او وﻃﻦ د
دﻓﺎع د ﺟګړې ﴎﺗﯧﺮي ﯾﻮ او ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﮐﯥ ﴎه ﻣﺴﺎوي ﯾﻮ«.
ﭘﻪ اﻟﮑﺴﻨﺪرﯾﺎ ﮐﯥ د اﺳﻘﻔﻲ/اﻧګﻠﯿﮑﺎن اﺳﻘﻔﺎﻧﻮ ﻗﻠﻤﺮو ﻟﻮی اﺳﻘﻒ ،ﺑﯿﺸﻮپ
ﺳﻤﻲ ﻓﻮزي د داﺳﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺤﻲ-
اﺳﻼﻣﻲ ﺧﱪو اﺗﺮو اړوﻧﺪ وي او ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﻣﴫﯾﺎﻧﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺗﻪ د دواړو دﯾﻨﻮﻧﻮ
د ﻋﺎﱄ اﺻﻮﻟﻮ ورﭘﯧﮋﻧﺪل دي.
دا ﺑﻪ د دواړو د دﯾﻨﻮﻧﻮ د ﭘﯿﺮواﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺳﻮﻟﻪﯾﯿﺰ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ټﯿﻨګﺎر وﮐړي
او د اﻓﺮاﻃﻲ دﯾﻨﻲ ﻣﻔﴪﯾﻨﻮ ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺮې ﮐړي ﭼﯥ د ﺧﺪای ﭘﻪ ﻧﻮم
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ اﮐرثﯾﺖ ﯾﯥ ﻫڅﻪ وﮐړه ﭼﯥ دﯾﻨﻲ ﻧﺎﭘﻮﻫﻲ او ټﻮﻟﻨﯿﺰه
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻲ اﺳﺘﺜامر ﮐړي او د ﻣﴫي ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﯾﮑﯥ ﺳﺴﺘﯥ ﮐړي.
دا ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻤﺪاراز د ﻣﴫي ﮐﻮرﻧۍ ﮐﻮر ) (Egyptian Family Houseﭘﻪ

ﻣﴫۍ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ ښځﯥ ﻟﻪ ﻗﺒﻄﻲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﮐﯥ د
ﮐﺮﺳﻤﺲ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ګډون ﮐﻮي.

ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯾﺲ/ګﯿﱵ اﻧځﻮروﻧﻪ

ﭘﺮوژه ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وه؛ دا ټﻮﻟﻨﯿﺰه-دﯾﻨﻲ ﭘﺮوژه وه ﭼﯥ ﭘﻪ  2011ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﮐﯥ د
اﻻزﻫﺮ د ﺷﯿﺦ او د ﻗﺒﻄﻲ ارﺗﻮدوﮐﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎ د ﭘﺎپ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﭘﯿﻞ ﺷﻮه .ﭘﻪ دې ﮐﯥ
د ﻣﺴﯿﺤﻲ دﯾﻦ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻃﺒﻘﻮ روﺣﺎﻧﯿﻮن او د اﻻزﻫﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﳌﺎن ﺷﺎﻣﻞ وو
ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺨړو ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ﻣﴫ ﯾﯥ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺧﱪو اﺗﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ژﻣﻨﺘﯿﺎ داﺳﯥ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ دوی د
 2021ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د د اﺳﻼﻣﻲ ﭼﺎرو ﻋﺎﱄ ﺷﻮرا د 31ام ﻧړﯾﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮب وﮐړ .د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻨﻲ او ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﻫﻨګﻲ ﺧﱪې اﺗﺮې
وې .د ﻣﴫ د اوﻗﺎﻓﻮ وزﯾﺮ ،ډاﮐټﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ګﻮﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﱪه ،ﭘﻪ دﻏﻪ دوه ورځﻨﯿﻮ
ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ د  35ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ  70زﯾﺎﺗﻮ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ګډون ﮐړی و .ډﯦﺮی دﻏﻮ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ د
دﯾﻨﻲ ﻫﻢزﯾﺴﺘۍ د ودې ﻟﭙﺎره د ﻣﴫ د ﻫڅﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ وﮐړه.
د اﻟﺒﺎﻧﯿﺎ ﻣﻔﺘﻲ ﺑﻮﺗﺎر ﺳﭙﺎﻫﯿﻮ ووﯾﻞ » :ﻣﴫ ﯾﯥ د دﯾﻨﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه د ﭘﻮﻫﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻮی ﮐﺎر
ﮐړی .ﻧﻦ ورځ ﻣﻮږ ﺧﱪو اﺗﺮو ،ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰ ګډ ژوﻧﺪ او د ﺗﻌﺪدﭘﺎﻟﻨﯥ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮه اړﺗﯿﺎ
ﻟﺮو «.ﴎﭼﯿﻨﯥ :اﻻﻫﺮم
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د پوهې ﴍ يکول
یونیپﺚ 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.
له یونيپت رسه همکاري وکړئ

د ليږلو الرښوونې

ټولې کيسې او نظریات ،ایډیټ کوونيک ته لیکونه،
مقالې ،عکسونه او نورې منځپانګې د یونیپﺚ

حقوق

• ستاسو په خپله ژبه لېږل شوې منځپانګې ته

ليکونيک د خپلو اصلي موادو د ساتلو ټول

غوراوی ورکول کیږي .یونیپﺚ به هغه وژباړي.

حقوق لري .خو مونږ دا حق لرو چې مقالې

رسمقالې کارکوونکو ته په دغه آدرس وليږئ

• مقالې باید د  1,500کلیمو څخه زیاتې نه وي.

اصالح کړو ترڅو د اندازې او اديب طرز له مقرراتو

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

• د هر ځل ليږلو رسه په مهربانۍ رسه یوه لنډه

رسه برابر يش .د مقالې ليږل دا نه تضمینوي

بیوګرايف او د اړﻳکې معلومات رشیک کړئ.

چې هغه حتما خﺮﭙﻳږي .له یونیپﺚ رسه د

• د عکس اندازه باید حد اقل  1مګابایت وي.

همکارۍ په موخه ،تاسو پورته رشایﻂ مﺊﻨ.

د وړیا ګډون لپاره :مونږ ته په دغه آدرس برﯦښنالیک وليږئCENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL :
یا ليک وليږئ:
Unipath
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.
MacDill AFB, FL 33621 USA

لطفا خپل نوم ،دنده ،عنوان
یا رتبه ،د ليک استونې پته او
برﯦښنالیک آدرس مو ولیکﺊ.

HTTPS://UNIPATH-MAGAZINE.COM/PAS

