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د مرکزي قوماندانۍ 

قوماندان

د اړیکو مالومات

رسلیک

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 ایاالتو د مرکزي قوماندانۍ 

له لوري په درېیو میاشتو کې یو ځل 
خپرېږي. هغه اندونه او نظرونه، چې 
په دې مجله کې خپریږي، په مستقیم 
ډول د دغې قوماندانۍ او یا د متحده 
ایاالتو د کومې بلې ادارې د پالیسیو او 
لیدلوریو څرګندونه نه کوي. ټاکل شوې 
مقالې د یونیپث د کارکوونکو له لوري 

لیکل شوي او له اړتیا سره سم نورې 
منځپانګې ته پکې اعتبار ورکول کیږي. 
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت ټاکلې، 
چې د دغې مجلې خپرول، د قانون له 

مخې د دفاع وزارت له اړتیاوو سره 
سم، د عامه چارو ترسره کولو لپاره 

اړین ګام دی. 

جلد 11، ګڼه 3

ج±ال میچیل

"ایریک" کوریال

د متحده ایاالتو پوځ

په پوښ باندې:

د مرص، سعودي عربستان، متحده 

ایاالتو او یونان څخه پوځي جټ الوتکې 

د مرص د روښانه ستوري 21 ¹رین په 

جریان کې د اهرامونو رسه الوتنه کوي. 

د مرص وسله وال ځواکونه

مسلکیتوب 

او مشارکت

د همکارۍ یوه ځلېدونکې بیلګه6
د ګډو عملیاتو روښانه ستوری 21 د دودیزو او غیر رواجي 

ګواښونو لپاره زرګونه سرتیري چمتو کوي.

د رشاکت اړتیا14
د 9/11 له بریدونو شل کاله وروسته، څو ملتي 

ایتالفونه تر بل هر وخت ډېر الزمي دي.

د سوريي مهاجرینو د کمپونو خوندې کول16
اردن د افراطيت د پیژندلو لپاره پر ایډیالوژیک 

روزنې باندې تمرکز کوي ترڅو د تخریب څخه 

مخکې هغه وپېژني.

د اردن د عامه امنیت ریاست

د بیا ستنیدونکو یو ځای کول22
ازبکستان د داعش جنګیالیو د میرمنو او ماشومانو 

په بیا ستنولو کې د یوې نمونې په توګه یپژندل کیږي.

ډګروال امید احمدوف، پخوانی لوړ پوړی ملي استازی  

د امریکا په مرکزي قوماندې کې د ازبکستان د جمهوریت 

د دفاع وزارت

یو ملګری د عر� خلیج په ش�ل کې24
د عراق د سمندري ځواکونو قوماندان د خپلو 

سمندري سرتیرو د مهارتونو او د کښتیو 

د ټیکنالوژۍ په نوي کولو باندې تمرکز کوي.

مریکا له افغانستان رسه د تاجکستان 28
رسحد په ټینګولو کې مرسته کوي

شپږ ډوله ترهګریزې استخدام30
د تروریزم ضد اسالمي پوځي ایتالف د هغو ځوانانو 

د مظلومیت په اړه د لیکچر کوربه توب کوي چې د 

تاوتریخوالي افراطي سازمانونو لخوا کارول کیږي.

د اسالمي پوځ د تروریزم ضد ایتالف

ملګري په یوه بحران34
له افغانستانه وتل: د قزاقستان او متحده 

ایاالتو تر منځ ګد بریالی پوځي کار.

قومندان عظمت مرزابیکوف، د متحده 

ایاالتو په مرکزي قوماندانۍ کې د قزاقستان 

جمهوریت د دفاع وزارت لوړ پوړی استازی

سمندري قوتونه36
د متحده ایاالتو، بحرین او اسراییلو سمندري 

قوماندانانو د نړیوالې سمندري همکارۍ دګټو 

په اړه خپل دالیل وړاندې کوي.

د متحده ایاالتو د سمندري ځواکونو د مرکزي قوماندې، د 

متحده ایاالتو 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 سالمه

د مرکزي افریقا ماموریت پای ته ورسید40
د ملګرو ملتونو د سوله ساتو عملیاتو په مالتړ 

کې د پاکستان د هوايې چلند واحدونه زړور 

ماموریتونه ترسره کوي.

تورن خرم شهزاد، د پاکستان وسله وال ځواکونه

د بې پیلوټه هوايي سیستمونو ګواښ42
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

بهرنۍ مرستې د لبنان وسله  46
وال ځواکونه پياوړي کوي

متحده ایاالت او د منځني ختیځ شریکان له اقتصادي 

بحران څخه په وتلو کې له لبنان سره مرسته کوي.

د دښمن افشا کول48
د عراق د پوځي استخباراتو د ریاست پلټونکي 

سترګې د تروریزم ضد حیاتي دنده ترسره کوي.

استخباراº رشاکت نوې ارتقا ته رسېږي52
ډګروال فیصل القطان، د استخباراتو مرستیال، د کویټ 

ځمکني ځواکونه، ډګرمن لورا کراس، کاري ځواک سپارتان 

کوینټین مک کارټ، مرستیال رییس،  استخبارات او ډګرمن

د استخباراتو د مالتړ څانګه، دریم پوځ/امریکا د پوځ مرکزي 

قومانده

د لوړپوړې مرش پیژنیال54
د سمندري ځواکونو تورنجنرال عبدالله بن  

حسن السلیطي، د قطر امیري سمندري ځواک

دسیمې شاخوا58



د لوړپوړي مرش پیغام

خوښ یم چې د دغه رسمقالې 

د لیکلو لپاره د متحده ایاالتو 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 رسه استازیتوب کوي د سوله ایزو 

نوښتونو په راوستلو کې مخکښ و او وي به. یا نړیوالو هڅو رسه په 

مستقیم ډول مرسته کوي چې ډیپلوماتیک الرو ته لومړیتوب ورکوي او 

سیمه ایزې او نړیوالې النجې ردوي.

د قطر مرشتابه د نړیوالې سولې رسه د ډله ایزو او څو اړخیزو کړنو 

له الرې په خپلو مرستو ویاړي. موږ دا ډول ملګرتیاوې نه یوازې په 

منځني ختیځ او مرکزي او جنوß اسیا کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د ثبات 

د ټینګولو لپاره غوره الره ګڼو. 

د نړیوالو همکاریو لپاره دا ژمنتیا په کال 2021 کې په ملګرو ملتونو 

کې د قطر د غړیتوب د 50 کلیزې د ملانځلو لپاره یوه بیلګه ده، کوم چې 

جاللتåب امیر شیخ ¹یم بن حمد ال ثاã د ملګرو ملتونو عمومي غونډې 

ته په وینا کې په نښه کړ.

په افغانستان کې له وروستیو ناکراریو رسه، قطر په دغه هېواد کې 

د هراړخیز سیايس جوړجاړي لپاره خپل مالتړ یو ځل بیا څرګند کړ، چې 

برشي حقونو ته درناوی ولري او له هر ډول ترهګرۍ رسه مخالفت 

وکړي.

افغانستان یو ځل بیا د هغو سخت دریځو په ځاله نه يش بدلیدلی 

چې نړۍ ته ترهګري صادر کړي. افغان ولس باید په انزوا او بې وزلۍ 

کې ډوب نيش، هغه عوامل چې د نا امیدۍ او افراطیت المل کیږي. 

په همدې موخه قطر له خپلې خاورې افغانستان ته د برشي مرستو د 

لېږدولو اجازه ورکړي ده. 

د 2021 کال په اګست او سپتمرب کې، قطر له نړیوالو همکارانو رسه 

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 جاللتìب 

امیر ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې وویل: "دا زموږ برشي دنده وه."

کله چې په کال 2020 کې د کوويډ- 19

اوبا په نړۍ کې راغله، قطر زیان منونکو 

خلکو ته د طبي توکو د چمتو کولو الره 

هواره کړه. دغه هیواد خپل مايل مالتړ د 

نړیوال روغتیایي سازمان شاته ولګاوه ترڅو 

د غریبو هیوادونو لپاره واکسینونه واخيل.

همداراز د سو اړخیزو همکاریو لپاره 

د قطر ژمنتیا د خلیج همکارۍ شورا باندې 

زموږ د باور له الرې  څرګندیږي ترڅو د 

خربو له الرې دوه اړخیز باور رامينځ ته يش.

د خلیج د همکارۍ شورا، د ملګرو ملتونو رسه یوځای به د یمن د 

راتلونکي په اړه په خربو اترو کې مهم رول ولوبوي چې سیايس یووايل 

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 ترشیح کولو پرته د ملګرتیا او سولې په اړه بحث نشم کولی. 

د دغه اډې وروستی پراختیا د متحده ایاالتو 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 الرو 

کې د سوداګرۍ آزاد جریان تضمینوي چې قطر او ګاونډیان یې کاروي. 

العدید د زرګونو افغان کډوالو د وتلو لپاره خدمات تررسه کړل چې خپل 

هیواد يي پریښود. د 2021 کال په اګست او سپټمرب کې تر 40,000 څخه 

ډېر افغانان له دغې اډې نه تېر شول.

د قطر هڅو نه د متحده ایاالتو ولسمرش جوبایډن ستاینه وکړه، چې 

په شخيص توګه یې جاللتåب امیر ته ټیلیفون وکړ او له افغانستان څخه 

یې د امریکا په مرشۍ د الوتکو د وتلو په برخه کې د قطر له مالتړ څخه 

مننه وکړه.

د یونیپث په دې ګڼه کې به تاسو د سیمې په ګټه د سولې او ملګرتیا 

د زیاتولو د الرو چارو ډیری مثالونه ومومئ، د استخباراتو له رشیکولو 

څخه نیولې تر څو ملتي پوځي ¹رینونو پورې او د مهاجرینو څخه تر 

مالتړ پورې. قطر ویاړي چې په دې هڅو کې یو مرش دی.

ډګر جÃال ساÂ بن ح�د النابت، د قطر د وسله والو ځواکونو لوی درستیز

زه
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یونیپث کارکونکی

ید حجازي،  کونو پخوا� لوی درست� جرنال دمحم فر د مرص د وسله والو ځوا
ښي، کوربه د متحده ایاالت د مرکزي قوماندانۍ پخوا� قوماندان 

یان کې. ین په جر جرنال ِکِنت َمِکزنی، چپ، د روښانه ستوری تمر
ضابط امرب کوبینا/ د امریکا پوځ

د همکارۍ یوه 
ځلېدونکې بیلګه
د ګډو عملیاتو روښانه ستوری 21 د دودیزو او غ� 

رواجي ګواښونو لپاره زرګونه رست�ي چمتو کوي

د اوړي په یوه ارامه سهار چې شپانه خپل اوښان او وزې څارلې، وسله والو په تورو خولیو رسه په پک اپ موټروکې 
پر یوه مرصي کيل برید وکړ. ترهګرو کلیوال د یرغمل په توګه ونیول، د ودانیو په رس یې بیرغونه ولګول او د بریښنا 

سټیشن، ښوونځی، د اوبو په یوه فابریکه او کلینک کې یې پیره داران ځای پرځای کړل. 

د مرص، اردن، پاکستان، سعودي عربستان، متحده ایاالتو، یونان او قربس څخه د ځانګړو عملیاú ځواکونو او مهارت 

لرونکو رستیرو یو څو ملیتي ټیم - د اشغالګرو د شړلو او د عادي حالت د راګرځولو لپاره الس پکار شو. 

د دوو C-130 ترانسپورú الوتکو غږ د لسګونو هوایی ځواکونو ظهور ته اشاره وکړه چې خپل پراشوټ یې د کيل 

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 رستیري ښکته کړل. رستیري له ټانګونو رسه راغلل او په جګړه کې شامل شول، خپل ځواک یې د 

ټانکونو او زغره والو موټرو په کتارونو مخته کړ. 
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کونو پر یوه  د مرص ځانګړي عملیاتو ځوا
ودانۍ حمله تررسه کړه ترڅو له ترهګرو 

څخه د کلي بیا ترالسه کول په ګوته کړي.
ضابط ډین ګنن/ د متحده ایاالتو 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 کيل برید چې د 400 څوملتي رستیرو پکې برخه اخیستې وه د روښانه 

ستوری 21 له مهمو ځانګړتیاو څخه و، د مرص پوځي ¹رین چې د محمد نګیب 

پوځي اډه کې یې مرکز و او د 2021 د سپټمرب 16-2 پورې تررسه شو. 

د اتو هیوادونو څخه د 4,300 څخه زیاتو رستیرو په روښانه ستوري کې برخه 

اخیستې وه، چې نیìیي یې د کوربه هیواد مرص لخوا چمتو شوي و. روښانه 

ستوری د نړۍ یو له لویو پراخو څو اړخیزو ¹رینونو 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 پالن او چمتووايل مهارت، د روزنې او ماموریتونو تنوع، او د عرصي ټیکنالوژیو 

د کارولو څخه په مننې رسه، د مرص د وسله والو ځواکونو د روزنې مرش ج±ال 

رفیق عرفات وویل.

د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې د بیاکتنې په موخه، د ګډون کوونکو هیوادونو 

لسګونه لوړ پوړو افرسانو د پوځي همغږۍ ارزونه وکړه. برید ج±ال سعد ابراهیم، 

د عراق د ځمکنیو ځواکونو د روزنې مرش، د خپلو تجربو پر بنسټ د عراق په 

شìل کې له ښارونو څخه د داعش جنګیالیو په شړلو کې دغه موضوع تایید کړ.

"زه ویالی شم چې د ځانګړو عملیاتو ¹رین چې په یوه ګڼ میشته ښارګوټي 

باندې د یوې ترهګرې ډلې د برید انډول سم او دقیق و." ج±ال ابراهیم وویل. 

"دې پایلې ته د رسیدو لپاره د پالن جوړونکو، تخنیکرانو او رستیرو مسلکي 

ټیمونو ته اړتیا شته."

د مرشانو سیمینار
په ډګر کې د روزنې او ¹رینونو تر څنګ، په روښانه ستوری ¹رین کې د 

لوړ پوړو مرشانو سیمینار د معارص امنیتي ننګونو په اړه د لوړ پوړو پوځي 

قوماندانانو او امنیتي کارپوهانو پام ځانته راواړوه. ګډونوالو یوه داسې نړۍ 

باندې ِوغږیده چې د بې پیلوټه الوتکو د سیسټمونو ګواښونه، وبا، تروریزم، 

ایډیالوژیکي شخړې او سایربي جګړه پوځي چمتووايل ته بڼه ورکوي. 

د متحده ایاالتو د هوایی ځواک تورنج±ال الیکسس ګرینکویچ، د متحده 

ایاالتو د مرکزي قوماندې د عملیاتو مرش، د بې پیلوټه الوتکو د اوږدمهاله او 

دوامداره ګواښ رسه 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 ج±ال ګرینکویچ په سیمینار کې د څو ملیتي همکارانو ته وویل: "که 

تاسو نن ورځ له دې ګواښ رسه مخ نه شئ، راتلونکي به وررسه مخ کیږئ، نو اوس 

د دې وخت دی چې ورباندې فکر وکړئ."

د متحده ایاالتو، مرص او سعودي عربستان د پوځ غړي د روښانه 
 �یان کې د کیمیاوي، بیولوژی�، رادیولوژی ین په جر ستوری 21 تمر
یدونو رسه د مقابلې لپاره د تجه�اتو کارول تمرین کوي.  او اټومي بر

ضابط برجټ هاګ/د متحده ایاالتو پوځ
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د سعودي عربستان ډګروال حمدان العنزي وررسه موافق و. هغه څرګنده کړه چې د هغه هیواد 

څنګه په یمن کې د حو` 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 اصيل 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 بهرã مالتړ څخه برخمن دي."

د مرص ج±ال 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 وررسه مخ ده، که هغه داخيل یا بهرã ګواښونه وي یا طبیعي 

آفتونه، دا د پوځونو لپاره اړینه ده چې د بحرانونو وړاندوینه وکړي مخکې له دې چې رامینځته يش 

ترڅو اغیز یې کم يش."

غ� دودیز ګواښونه
دا هایربډ ګواښونه په حتمي ډول په روښانه ستوري کې د رستیرو لپاره شته روزنې ته شکل ورکوي. د 

نظري او عميل الرښوونو په ترکیب رسه دوی د بې پیلوټه الوتکو د ماتولو لپاره کار وکړ، چاودیدونکې 

توکې یې شنډ کړ، کیمیاوي وسلې قرنطین شول او د سایربي بریدونو مخه یې ونیوله.

د منقار الوایش روزنې سیمې په خالصه صحرا کې، د مرص او متحده ایاالتو د ډرون ماهرانو د بې 

پیلوټه الوتکو د پیژندلو او ماتولو لپاره غوره ¹رینونه تررسه کړل. کارپوهانو له سیمې څخه د دښمن د 

بې پیلوټه الوتکو په اړه د معلوماتو راټولولو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. 

د روزنې اصيل هدف دا و چې د ډرون ډول وپیژã چې ایا پوځي ده که سوداګریزه ده، او څنګه د 

څو مليت زغره وال عمله د مرص 
په دښته کې تمرین کوي. 

ضابط برجټ هاګ/د متحده ایااالتو پوځ

یونیپث کارکونکی

د سایربې 
بریدونو مخنیوی

په هغه تمرین کې چې د پوځي ځواک د ښودلو 

لپاره غوره پ�ندل شوی، روښانه ستوری 21

تمرین د روزنې لپاره یو نوی مهم هدف معريف کړ: 

سایربي امنیت.

د قوماندې تمرین چې د دمحم نجیب په پوځي 

اډه کې د پوځي خیمې څخه تررسه شو، د مرص 

د پوځ او سمندري ځواکونو 17 رست£ي او یو 

سعودي رست£ی د سایربي بریدونو په وړاندې د 

کمپیوټري شبکو د دفاع دنده په غاړه درلوده.

CERT د کمپیوټر د بیړين غربګون ټیم، یا

سیا¶، رست£و او سمندري عسکرو د کمپیوټري 

ترمینلونو څخه د خپلې پوهې د آزموینې څخه 

مخکې د څلورو ورځو لپاره روزنه ترالسه کړه. د 

متحده ایاالتو روزونکو د اړتیا په صورت کې د 

انګلیيس او عريب ژباړونکو په مرسته روزنې ورکوله.

 Áد رول لوبولو په تمرین کې سایربي مخالف

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. رست£ې اړ 

وو چې دغه پېښې کشف او شنډه کړي او د 

قوماندې سلسلي ته د پېښو په هکله راپور 

ورکړي. 

1/2 ورځو کې، د روزنې لیدونکو لږترلږه  په 3

20 د سایربي رسغړونو هڅې تررسه کړې. د 

سایربي 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 احتمايل سایربي بریدونو 

پروړاندې د خپل بریښناÙ جنګي سیسټمونو 

پیاوړي کولو ته لیواله وو. 

د مرص د وسله والو ځواکونو د روزنې رییس 

جرنال رفیق عرفات وویل: "موږ د ملي امنیت 

د اړتیاو پوره کولو لپاره د سایربي امنیت لپاره 

پرمختللي روزنه اضافه کړه."
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دښمن له ډرونو رسه مقابله ويش. د پیژندنې پروسه د ډرون اندازه، رنګ، رسعت، 

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، رستیري او تجهیزات وګواښوي. د بې پیلوټه 

الوتکو رسه د استخباراتو راټولول پوځ ته اجازه ورکوي چې د دوی اصيل ځای په 

ګوته کړي او په سیمه کې یې مخنیوی، غیر فعال او ویجاړ کړي. 

د تروریزم ضد عملیاتو یوه بله ځانګړتیا د رسک غاړې چاودیدونکې توکې 

وې چې د مرصي افرسانو پام ځانته راواړوه چې دوی به خپلې زده کړې د خپل 

قوماندې الندې رستیرو رسه رشیکي کړي.

زده کوونکو د هغو امریکایي رستیرو له تجربو څخه چې په عراق او 

افغانستان کې یې له ترهګرو رسه جګړه کړې او د مرصي ځواکونو له تجربو څخه 

چې په سینا کې یې له ترهګرو رسه 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 الړ 

يش، شنډ یا ویجاړ يش. 

د جګړې په ډګر کې د تلفاتو پر درملنې باندې د مرصي پوځي نرسانو په 

ګډون د 100 څخه زیاتو مرصي، سعودي او یوناã رستیرو ¹رکز درلود. په روښانه 

ستوری ¹رین کې د نورو روزنو پڅ@، روغتیایي نصاب د نظري په پرتله خورا 

عميل بڼه درلوده.

د متحده ایاالتو طبي ټیمونو هغه مهم مهارتونه رشیک کړل چې د ښاري 

جګړو په جریان کې د ټپي شوي رستیرو په ایستلو رسه ترالسه شوي، مګر د مرص 

د پوځي ډاکټرانو پوهې ته تم شول کله چې د امبوالنسونو او چورلکو له الرسيس 

پرته په سختو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوله. 

لکه څنګه چې یو امریکایي افرس وویل: "په عراق او افغانستان کې زموږ 

تجربې پخوانۍ شوې کله چې موږ پوه شو چې مرصیان څنګه د جګړې په 

ډګرونو کې د خلکو ژوند ژغوري." 

کونو همهغږي  د ځوا
د روښانه ستوری ¹رین لوړه درجه د فعالې ډزې یو ¹رین و، چې زغره وال 

موټرې، الوتکې او توپخانه یې د مرص د ځواکونو لخوا رهربي کېده چې د متحده 

ایاالتو د ټانکونو لخوا یې مالتړ کیدله. د څو ملتي روزنې دوه هفتې په چمتووايل 

باندې تیرې شوې. 

د سمندري عملیاتو مهمه نښه دا وه چې د ساحل سیدي عبدالرحمن په 

ساحل کې په ښه همغږي رسه تررسه شول، او د سویيل مدیرتانې سمندر کې د 

څو ملتي بیړیو لخوا یې مالتړ کیدله. پدغه عملیاتو کې د مرص، یونان او قربس 

ځواکونو برخه اخیستې وه. 

مګر په مدیرتانې کې ورځني سمندري روزنې هم په یو شان ادامه درلوده، 

چې په کې هوایی دفاع، سطحې دفاع، په همغږی رسه خوځښت، او د شکمنو 

کښتیو څخه لیدنه، تااليش، لټون او ضبط شامل وو. 

په روښانه ستوری ¹رین کې د ځانګړو عملیاتو روزنه حتی قوي څوملتي بڼه 

ین په  مرصي رست�ي د روښانه ستوری تمر
یان کې د پښې زخم درملنه کوي. جر

برید مل. اندریو میلر/د متحده ایاالتو پوځ
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مرصي تورنجرنال خالد خ�ي، کیڼ اړخ ته، د دمحم 
نجیب په پوځي اډه کې د روښانه ستوری 2021

یان کې د روزنې ځای څخه لیدنه کوي.   ین په جر تمر
بریدمل. 1 ټولګي ضابط اندریو میلر/د متحده ایاالتو پوځ

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

ضابط. امرب کوبینا/ د امریکا پوځ
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درلوده. د مرص، اردن، پاکستان، سعودي عربستان، متحده ایاالتو، قربس او یونان 

د ځینو خورا غوره جوړښتونو رستیرو 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 رسحدي یرغل مخه یې ونیوله.

پالن جوړونکو داسې سناریوګانې ډیزاین کړې ترڅو ځانګړي عملیاú ځواکونه 

د منظم پیاده ځواکونو رسه یوځای او همغږي کړي، هر یو په پیچلو عملیاتو کې 

ځانګړي رولونه تررسه کوي لکه د ترهګرو څخه د مرصي کيل بیرته نیول. د لومړي 

ځل لپاره په روښانه ستوری ¹رین کې د مرص د پولیسو تشکیالتو هم برخه درلوده. 

برید ج±ال عاملګیر ایوب د پاکستان د پياده ځواکونو قوماندان، روښانه 

ستوري ¹رین ته د 45 پاکستاã پوځيانو د لېږلو ارزښت په ډاګه کړ. دا د دوست 

بهرنیو رشیکانو رسه د ژورې روزنې لپاره یو نادر فرصت برابر کړ.

"موږ غواړو په څو ملتي ¹رینونو کې برخه واخلو ترڅو خپل نظرونه رشیک 

کړو او د مرص، اردن او نورو هیوادونو لخوا منل شوي مختلف طرزالعملونه زده 

کړو." ج±ال ایوب وویل.

د اردن د پاچا عبدالله II د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې هم په مرص کې د 

روزنې له فرصتونو ګټه پورته کړه. دوی د مرص او متحده ایاالتو له همکارانو رسه 

څنګ په څنګ روزنه ترالسه کړه.

"د 2021 روښانه ستوري ¹رین د بیا کتنې لپاره یو فرصت دی چې څنګه نور 

ګډون کونکي ځواکونه دا دندې تررسه کوي او همدارنګه د مرشتابه په ټولو کچو 

کې د ذهني وړتیا او انعطاف یوه ننګونه ځکه چې موږ د یو بل تاکتیکونو او 

میتودونو رسه تطابق کوو ترڅو د ¹ریني روزنې ستونزې په چټکۍ رسه حل کړ، 

په انعطاف منونکي او مؤثره توګه،" ډګرمن عيل الجرما وویل.

مرص په پام کې لري چې په 2023 کې بیا د روښانه ستوري کوربه توب وکړي 

چې په دودیز او غیر دودیز پږځي ګواښونو ¹رکز کوي چې په ټول مینځني ختیځ 

او سویيل او مرکزي آسیا کې پراختیا مومي. 

"له هغه وخت راهیسې چې لومړی روښانه ستوري ¹رین په 1980 کې 

تررسه شو، ¹رین د ګډو اهدافو لپاره د رشیکانو ترمینځ د ګډ کار ویاړ او تاریخي 

دود لري،" د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندانۍ پخوانی قوماندان ج±ال کِِنت 

َمِکنزی وویل. "د دې په څیر ¹رینونو کې ازمول شوي مفکورې په ټوله سیمه کې 

د ترهګرۍ او تاوتریخوايل افراطیت په وړاندې د بریالیتوبونو المل شوي."

د مرص ج±ال عرفات د څو ملتي مشارکت د سمبول په توګه د روښانه 

ستوري په ستاینه کې همغږي وښودله.

ج±ال وویل: "د روښانه ستوری 21 ¹رین بریالیتوب یو پیاوړی پیغام دی چې 

زموږ وړتیا څرګندوي چې د سولې او ثبات د ترالسه کولو لپاره اوږه په اوږه کار 

کوو." "او زموږ خلکو ته د ډاډ پیغام هم دی چې موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو 

F  ".چې زموږ وسله وال ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ملت ساتنه وکړي

څو مليت ځانګړي عملیايت رست�ي د 
یو موضع څخه دفاع کوي.
ضابط دین ګانون/د متحده ایاالتو پوځ
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د اردن وسله وال ځواکونه، د اخالقي الرښوونې او رسنیو ریاست

د روښانه ستوری تمرین رسه د اردن مرسته

کونه د دمحم نجیب په پوځي اډه کې د  د اردن سمندري ځانګړي ځوا
الس او ګرویان جګړې تمرین کوي.  ضابط. امرب کوبینا/د امریکا پوځ.

د خپل ګاونډي مرص رسه د اردن اړیکه په ټینګه د پاچا دوهم عبدهللا ابن 

یاتو پورې تړلې دي. دغه  الحسÁ، د وسله والو ځواکونو لوی قوماندان په نظر

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

یو افق پراخ کړي. دوستو هیوادونو رسه د ګډو همکار

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

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

سرتات�یو او پالنونو کې چې د نړۍ د خلکو د ثبات او باعزته ژوند رسه مرسته 

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

د روښانه ستوری ۲۱م تمرین چې د ۲۰۲۱ کال په سپټمرب کې د مرص په 

یاته کړه  کوربه توب تررسه شو، په ګډو پوځي روزنو کې همکاري او همغږي ز

او د برخه اخیستونکو وسله والو ځواکونو په ګټه د ورور او متحد هیوادونو 

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

سکتورونو او بنسټونو د ګډ ماموریت له الرې ترالسه کیږي، چې دغه درسونه پر 

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

د دې یوه ښه بیلګه د پاچا عبدهللا II د ځانګړو ځواکونو د ډلې ګډون 

دي. روښانه ستوری 21 تمرین دغو لوړ مهارت لرونکو رست£و ته دا فرصت 

ورکړ چې په روزنه کې برخه واخلي چې د هوا له الرې عملیات، د وړو وسلو 

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

ځغلول، ښاري جګړه او نږدې جګړه پکې شامله وه.

دا روزنò مضامÁ بنسټò مهارتونه ګڼل کیږي چې هر اردين ځانګړي 

عملیايت رست£ي یې باید ولري. د روښانه ستوری 21 تمرین د بیا کتنې لپاره 

یو فرصت دی چې څنګه نور ګډون کونõ ځواکونه دا دندې تررسه کوي او 

همدارنګه د مرشتابه په ټولو کچو کې د ذهين وړتیا او انعطاف یوه ننګونه ځکه 

چې موږ د یو بل تاکتیکونو او میتودونو رسه تطابق کوو ترڅو د تمریين روزنې 

ستونزې په چټکۍ رسه په انعطاف منونõ او مؤثره توګه حل کړو.  

په ټولò ډول، د روښانه ستوری تمرین موخه دا وه چې څنګه د غ£قانوين 

یزم او سمندري  کړنو رسه مبارزه تررسه يش لکه رسحدي نفوذ، سمندري ترور

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

بې ثباته کوي یې.

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

پالن او پلي کولو چمتووا¶ وښوده، د امنیيت او اداري سیسټم ټولې برخې 

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

او د دندو د تررسه کولو او مختلفو موخو رسه د چنلد په وخت کې د برخه 

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

کولو رسه تررسه کیږي چې د مسؤلیت په ساحه کې د اوسين او احتمايل 

ګواښونو رسه د مقابلې لپاره د حقیقي ژوند عملیات تکراروي.

د تمرین موخه همدا راز د معلوماتو راټولول او تحلیل کول، د قوماندې 

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

عملیاتو د تررسه کولو او پالنولو لپاره چمتووا¶ لري. د دغه تمرین تمرکز د 

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

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 

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

یزم او داخلي امنیت اړوند ننګونو رسه د مقابلې  همکارۍ، د افراطیت، ترور

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

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

هرې متوقع سناریو رسه د معاملې لپاره د لوړې کچې وړتیا، چمتووايل او 

مسلکيتوب عملي کیږي.

د ځانګړو عملیاتو په کچه، اردن د ډیری سیمه ایزو او نړیوالو رشیکانو رسه 

غوره اړیکې لري. د متحده ایاالتو د ځانګړو عملیاتو قطعاتو رسه زموږ اړیکې 

یو تاریخي او سرتات�یک رشاکت دی چې د ډیرو کلونو همکارۍ، باور او روزنې 

په ترڅ کې ترالسه شوي. دا د کلونو په اوږدو کې د ارتباطي افرسانو، ګرځنده 

روزنې ټیمونو او ګډې روزنې او د ځانګړو عملیاتو په مختلفو برخو کې په کار 

کولو رسه پیاوړي شوي. 

دا همکاري د لوړې کچې ګډ عمل او تفاهم المل شوې چې د دواړو 

خواوو رست£و ته یې اجازه ورکړې چې په بیالبیلو مهمو ځایونو او روزنòو پیښو 

یر. دا روزنòې پیښې  کې عملیات تررسه کړي، لکه د لیجن پارټرن او هاشمیټ وار

د ژبنې خنډ رسه رسه ګټورې دي. 

په پای کې، موږ باید د مرص د وسله والو ځواکونو څخه د دوی د میلمه 

پالنې او هڅو او همدارنګه د نورو ګډون کوونکو څخه د دې تمرین په 

یالیتوب کې د دوی د رول لپاره مننه وکړو. موږ هیله لرو چې په روښانه  بر

یاتې کړو. ستوری تمرین کې د هر ګډون کونõ رسه خپلې اړیکې ال پسې ز
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متحده ایاالتو کې د 9/11 د بریدونو د 20 کلیزې په مناسبت، د 

متحده ایاالتو 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 ایتالفونه چې اوس شتون لري په 1990 کلنو کې شتون درلود، دوی 

ممکن د 9/11 بریدونو او د القاعدې د ودې مخه نیولې وای. په بل عبارت، څو 

ملتي رشیکان چې د خپلو ګډو ګټو لپاره په ګډه کار کوي د سولې لپاره د ځواک 

استازیتوب کوي.

د سرتاتیژیکو مطالعاتو لپاره د نږدې ختیځ او سویيل آسیا مرکز د سپتمرب په 

2021 کې د لوی ځواک سیالۍ د کنفرانس کوربه و.

د متحده ایاالتو د هوایی ځواک تورنج±ال الیکسس ګرینکویچ، د امریکا د 

مرکزي قوماندې د عملیاتو مرش، د متحدینو د یوه شبکې په اړه خربې وکړې چې 

د پروژې ځواک باندې دیر تاثیر لري نسبت پدې چې هر یو هیواد بیل عمل 

وکړي. ډیری دا تړونونه د 9/11 څخه وروسته چاپیریال کې پیاوړي شوي او په 

عراق او سوریه کې د داعش په ماتولو کې پریکړه کونکي رول لوبولی.

د متحده ایاالتو د پوځ متقاعد ډګرج±ال ایچ آر مک ماسټر، د متحده ایاالتو 

د ميل امنیت پخوانی سالکار چې د امریکا په مرکزې قومانده کې یې څو لوړ 

پوړي پوستونه درلودل، یادونه وکړه چې د استخباراú خدماتو، ځانګړو عملیاتو، 

دودیزو ځواکونو او په هیوادونو کې د قانون پيل کولو ملګرتیا د تروریزم ضد 

هڅو اغیزمنتیا څو برابره کوي.

مک ماسټر وویل، د 9/11 راهیسې په 20 کلونو کې، متحده ایاالتو د خپلو 

رشیکانو د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې چې له تاوتریخوايل ډک افراطیانو 

رسه په اغیزمنه توګه مقابله وکړي.

هغه د 2021 کال په سپټمرب 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 رسه موږ کولی شو د رشیکانو له الرې کار وکړو ترڅو ډاډ ترالسه کړو 

چې دا جهادي ډلې ځواک ترالسه نه کړي."

د ترهګرۍ ضد د څو ملتي ائتالفونو 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 ایتالف د عرß ټاپووزمې په شاوخوا کې د 

سمندري الرو په اوږدو کې د سمندري غلو، قاچاق او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې 

ګزمې کوي.

دسعودي عربستان دترهګرۍ پرضد دمبارزې داسالمي پوځي ائتالف او په 

یمن کښې له مرشوعیت څخه دمالتړ لپاره ائتالف د سخت دریځو او دهغوی 

دمالتړو دځپلو په هڅه کې دي.

د داعش د ماتولو لپاره نړیوال ایتالف له 2014 کال راهیسې شتون لري او 

افغان تخلیه شوي کسان په قطر کې 
د العدید په هوايي اډه کې د متحده 
ایاالتو د هوايي ځواک C-17 الوتنې 

یايل  ته تیاری نیيس. دا عملیات د یو بر
څو مليت مشارکت یوه بیلګه وه چې 

په ت�و دوو لس�و کې وده کړې.
د هوایي ځواک 1 ټولګي افرس کایلي ب�و/

د امریکا هوایي ځواک

یونیپث کارکونکی

په

د شراکت
اړتیا

یدونو شل کاله وروسته، څو  د 9/11 له بر
مليت ایتالفونه تر بل هر وخت ډېر الزمي دي
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له 80 څخه زیات غړي هیوادونه لري چې د هغه ناوړه ترهګریز غورځنګ د له 

منځه وړلو لپاره وقف شوي چې یو وخت یې د عراق شìيل برخې نیولې وې.

قطر د العدید هوایی اډې کوربه توب کړی، له هغه ځای څخه د ایتالف 

هوایی ځواک د داعش پر ضد ماموریتونه پیل کړل. دغه اډه په افغانستان کې د 

ثبات د 20 کلن کمپاین په ترڅ کې افغانانو ته د اکìالتو 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 9/11 په کلونو کې د تروریزم رسه د مبارزې په وخت کې د 

رشیکانو رسه ایتالف درلود او د هدف احساس رشیک کړی وای، زه نه پوهیږم 

چې 9/11 به پیښ شوي وای. زه ډاډه نه یم چې القاعده به رامنځ ته شوې وي،" 

جینا بینیټ وویل، د القاعدې په اړه د متحده ایاالتو د مرکزي استخباراتو د ادارې 

یوه لوړپوړې ماهره او د کنفرانس وړاندې کوونکې.  

امنیتي کارپوهانو د ناخوښۍ په وړاندې خربداری ورکړ ځکه چې متحده 

ایاالت د چین او روسيي هیوادونو رسه د "لوی ځواک سیايل" په نوم او ایران 

رسه په سیمه ایزو سیالیو باندې ډیر ¹رکز کوي. د تروریزم رسه مبارزه د متحدې 

نړیوالې امنیتي سرتاتیژۍ اصيل ¹رکز پاتې دی.

د متحده ایاالتو د پوځ متقاعد ج±ال ډیویډ پیټریاس، د امریکا د مرکزي 

قوامندې پخوانی قوماندان او د متحده ایاالتو د مرکزي استخباراتو د ادارې یو 

پخوانی رییس، د ټیکنالوژۍ په کارولو رسه 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 رسه د مقابلې لپاره، دا 

ورته ټیکنالوژي امریکا او د هغې رشیکانو په واک کې هم دی.

هغه یادونه وکړه چې نسبتا اقتصادي ډرون سیسټمونه، د استخباراتو 

رشیکولو رسه یوځای، د متحده ایاالتو ملګري هیوادونو ته اجازه ورکوي چې 

د ترهګرو په وړاندې ډیره مبارزه تررسه کړي. پیټریاس څرګنده کړه: "د کوربه 

هیواد ځواکونه کولی يش دا کار وکړي تر هغه چې موږ روزنه او تجهیز کوو، 

مشوره ورکوو او مرسته کوو."

لکه څنګه چې ټیکنالوژي وده کوي، د دې وسلو ځینې به حتی لیرې 

الرښوونې ته اړتیا ونلري. راتلونکي پرمختګونه به سیسټمونو ته اجازه ورکړي، 

یوځل چې په سمه توګه برنامه يش، په خپلواکه توګه مبارزه وکړي. 

هغه وویل: "په راتلونکي کې د شخړو د پیل له پړاو رسه د خپلواکو 

سیسټمونو لخوا مقابله کیدی يش."

د متحده ایاالتو د پوځ متقاعد ډګر ج±ال ټیري وولف، د سرتاتیژیکو 

مطالعاتو لپاره د نږدې ختیځ او سویيل آسیا مرکز رییس، په عراق او افغانستان 

کې په پیچلو ماموریتونو کې د ښکیلتیا په وخت کې په متحده ایاالتو باندې د 

ډیر خوشبینۍ له امله نیوکه وکړه.

د خپل تاریخي ذهنیت پخاطر متحده ایاالتو د متحدینو یووالی ته کايف 

پاملرنه نه ده کړې چې د نړیوالې سولې رسه مرسته وکړي. وولف وویل چې 

متحده ایاالتو په غلطۍ رسه دا ډول رشاکتونو ته د بې ارزښته نظر په توګه کتيل 

دي.

د متحده ایاالتو د سمندري قول اردو ج±ال کِِنت َمِکنزی، چې د قولې اردو 

پخوانی قوماندان و، ترشیح کړه چې څنګه د رشیکانو رسه د اړیکو پیاوړتیا ته 

پاملرنه کوله. هغه د مثال په توګه د داعش رسه د مبارزې د روزنې او تجهیز فنډ ته 

اشاره وکړه چې په منځني ختیځ کې یې له 700 ملیون ډالرو څخه ډیر ویشيل دي.

ج±ال وویل: "د خپلو ګډو ګټو په پراخولو رسه او د ګواښونو رسه د مقابلې 

پخاطر په یوځای کیدو رسه، د متحده ایاالتو مرکزي قومانده سیمه ایز رشیکان 

رامینځته کوي چې د خپل امنیت او حاکمیت د تضمین کونکي په توګه عمل 

وکړي، د دې توان ولري چې خپل رسحدونه خوندي کړي او خپل داخيل ثبات 

تضمین کړي."

د شخړو د ګډوله سټایلونو د بیا راڅرګندیدو رسه چې د دودیزو پوځونو 

ترمینځ د ښکاره جګړو مخه نیيس، متحده ایاالت او ملګري یې باید د ګواښونو د 

بدلون لپاره هوښیار پاتې يش. ج±ال مک کینزي د کنفرانس ګډونوالو ته یادونه 

وکړه چې استخباراú، پوځي او سیايس نظارتونه چې د 9/11 د پیښې المل شوي 

نن هم د قدرتونو پاملرنې ته اړتیا لري.

هغه وويل: "دومره پخوانۍ تېروتنې نشته چې موږ يې له پامه وغورځوو.  

پراخولو رسه او د ګواښونو رسه د مقابلې 
پخاطر په یوځای کیدو رسه، د متحده ایاالتو 
یکان رامینځته  مرکزي قومانده سیمه ایز رش

کمیت د  کوي چې د خپل امنیت او حا
تضم· کون¶ په توګه عمل وکړي، د دې 

توان ولري چې خپل رسحدونه خوندي کړي 
او خپل داخلي ثبات تضم· کړي.“

یکا د مرکزي قوماندې پخوا¾ قومندان ~ جرنال ِکِنت َمِکزنی  د امر

”

ګيت عکسونه
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یونیپث/انځوریزه توضیحات

د کمپونو خوندې کولد کمپونو خوندې کول
ینو د سوريي مهاجر
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داعش یرغل د ملکي خلکو د پام وړ بې ځایه کیدو المل شوی 

چې د خوندي ځای په لټه کې د جګړې له سیمو څخه تښتیديل 

دي. د اردن هاشمي سلطنت د پاچا دویم عبدالله ابن الحسین په مرشۍ 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 برشي رشایطو کې 

پیښ شوي. دا د هغو خلکو د راتګ امکان هم لوړوي چې د مختلفې مفکورې 

الرې او کلتورونه لري چې ممکن د تروریستي ایډیالوژۍ رسه مخ شوي وي.

اردن د افراطیت او تروریزم رسه 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 رسچینې 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 ¹رکز 

کړی، پداسې حال کې چې د کمپونو دننه او بهر ترهګریز بریدونه پالنوي. 

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 جعيل تفسیرونه کارول کیږي.

له همدې امله، اردن د کډوالو د هویت د تایید لپاره امنیتي تدابیر معريف 

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 رسه په همکارۍ، اردن هم هڅه کړې چې په خپله 

خاوره کې د برشي کډوالو په کمپونو کې یو خوندي ایډیالوژیکي چاپیریال 

رامنځته کړي. دا د دې پر بنسټ والړ دی چې کمپونه د سیمه ایزو ټولنو برخه 

ګرځي او د تروریزم د رشونو رسه 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 رسه په مبارزه کې اردن د خپلو شهیدانو په غم 

کې ماتم کړی او د کلونو راهیسې یې قرباã 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 30 کلونو کې پراخ شوی، ځکه چې 

یو له امنیتي ادارو څخه دی چې د نړیوالو سوله ساتو امنیتي ځواکونو رسه 

ډیره مرسته کوي.

د دې ریاست تجربو د کورنیو چارو وزارت د کډوالو چارو ریاست له الرې 

د کډوالو د کمپونو د اداره کولو لپاره اړین ظرفیتونه رامینځته کړي دي. د دغه 

ادارې پرسونل د عامه امنیت ریاست افرسان 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 رسه همکارۍ ته وده ورکول، او په شìل او ختیځ 

اردن کې په کمپونو کې یو باثباته او باعزته ژوند برابرول دي. تر 2021 پورې، 

له 128,000 څخه ډیر کډوال په اردن کې میشت دي او د ډیرو کلونو لپاره 

هلته دي. 

د

یې نجونې د اردن د زاتاري کډوالو په کمپ کې ټولګیو  د سور
 Ôته ځي. نصاب داسې جوړ شوی چې د افراطي او تاوتریخوا

له پیغام رسه مبارزه وکړي.  اې اف |/ګیټي انځورونه

د اردن د عامه امنیت ریاست

اردن د افراطيت د پ�ندلو لپاره پر ایډیالوژیک روزنې باندې تمرکز کوي 
ترڅو د تخریب څخه مخکې هغه وپېژين
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د عامه امنیت ریاست د افراطي فکر رسه د مبارزې لپاره 

ایډیالوژیکي امنیتي پالن لري. دغه اداره د خپل پرسونل او په دې 

کمپونو کې د مهاجرینو لپاره ځانګړي ادارې او د مهاجرینو چارو 

ریاست لپاره د مالتړ له الرې د مخنیوي او فکري خوندیتوب 

رامینځته کړي، په شمول د افتا او دیني الرښوونې ریاست او د 

ټولنې د سولې مرکز.

د عامه امنيت په رياست کې د اوقافو او ديني الرښوونو د 

څانګې مسوؤل ډګروال سمر الحوماله وويل چې د هغه رياست 

په فعاله توګه د کډوالو په کمپونو کې د عامه امنيت مالتړ کړی 

دی. دا څانګه د عìن له پیغام څخه د اسالم د ریښتیني عکس 

پراساس عميل چلند کاروي چې د پاچا دویم عبدالله ابن الحسین 

لخوا پیل شوی. دا پیغام د سولې، زغم او اعتدال پر بنسټ د 

خلکو او اسالم ترمنځ د اړیکو د اصل په اړه ژور پوهاوی وړاندې 

کوي.

د فکري افراطیت رسه د مبارزې لپاره د اردن د کال 2014

ميل سرتاتیژي 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 ¹رکز کړی دی. لومړی 

برخه د افتا د کارکوونکو په اکاډمیک کچې باندې ¹رکز 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 عاملان د عامه امنیتي پرسونل د فکري ودې 

په برخه کې د مهمو ستنو حیثیت لري.

په دې برخه کې د رشیعت او دیني متنونو سم پوهاوي 

شامل دی او کارمندانو ته د افراطیت د مختلفو ډولونو پیژندل 

شامل دي. پرسونل کولی يش خپله پوهه په ورځني کار کې پيل 

کړي او د ټولو مهاجرینو رسه اړیکه ونیيس. دا په کمپونو کې د 

افراطي ایډیالوژۍ لرونکي خلکو په پیژندلو کې مرسته کوي او 

.úځوانان د افراطي فکر له منګولو څخه سا

د دې لپاره، د افتاء څانګې یو لړ اقدامات تررسه کړي، چې 

تر ټولو مهم یې د امامانو او مبلغین د وړتیا او روزنې لپاره د 

نصاب برابرول دي. دې څانګې دیني عاملان هڅويل چې د افراطي 

ایډیالوژۍ رسه د مبارزې په برخه کې مطالب خپاره کړي ترڅو د 

مذهب ریښتیني تعلیìت بیان کړي او ناوړه بهرنیان وپیژã چې 

د تروریزم مالتړ کوي. دا کار د افتاء پرسونل په داسې چاپېریال 

کې د افراطي ایډیالوژۍ رسه د مبارزې لومړۍ کرښه ګرځويل ده 

چې د مختلفو کډوالو رسه کار کوي چې د تاوتریخوالی رسه مخ 

شوي او د رسونو 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 رسه 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 

ماشومان په اردن کې د زاتاري کډوالو په کمپ کې لوبې کوي، 
يیان پکې ساتل شوي دي.  اې اف |/ګیټي انځورونه چې لسګونه زره سور
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سوريي کډوال د اردن له پولې له تېرېدو وروسته بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. اردن د 
یې له کورنۍ جګړې څخه د تښتېدلو سلګونو زرو کډوالو کوربه دی.  اې اف |/ګیټي انځورونه سور
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ماشومان د تروریستي روزنې په کمپونو کې شاملیدو ته اړ کول او ګمراه کول 

دي. داعش د ابتدايي ښوونځي نصاب هم د تاوتریخوايل او افراطیت پر بنسټ 

جوړ کړي و. ځینې یې د ایتاليف ځواکونو لخوا د ښارونو د آزادولو وروسته 

وموندل شول.

د افتاء او دیني الرښود څانګې د ¹رکز دوهمه برخه د عامه امنیت د 

پرسونلو چمتو کول دي. دا د عامه امنیت د روزنې په موسسو او مرکزونو کې 

د اسالمي کلتور په اړه یو متحد نصاب تدریس کوي. په دې کې تبلیغات او 

دیني الرښوونې شاملې دي چې په کمپونو کې د عامه امنیتي پرسونل رسه د 

لیکچرونو او ساحوي غونډو څخه تشکیل کیږي. له دغه کار رسه یقین ترالسه 

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 پالنونو له الرې 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 مرش 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 رسه 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 ¹رکز وکړ، دوی ته د افراطي شخصیتونو د پیژندلو او د جګړې له 

سیمو څخه د راغلو کډوالو رسه 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 پالن رامینځته کړی او پالن د متخصص 

روزونکو لخوا پيل کیږي. په دې کې د افراطي ایډیالوژۍ او آنالین استخدام 

رسه د مبارزې په اړه پروګرامونه، لیکچرونه او ورکشاپونه شامل وو، او په 

ټولنه کې نورې بهرã پدیدې چې د سوریې د کډوالو چارو ریاست د پرسونل 

کار تر پوښتنې الندې راويل،" 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 تررسه شو او د سوریې ځوانانو 

په کې برخه اخیستې وه. په دې پروګرام کې د افراطي ایډیالوژۍ په اړه پوهاوي 

او له هغې رسه په مبارزه کې د ځوانانو د رول په اړه لیکچرونه شامل وو.

د مرکز چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عايل کمېش±ۍ له دفرت او نورو 

نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو رسه هم ناستې درلودې. دوی موافقه وکړه چې 

د سوریې د مهاجرینو په کمپونو کې د افراطیت ایډیالوژۍ رسه د مبارزې او د 

ټولنې د ساتنې په اړه د پوهاوي او زده کړې پروګرامونه جوړ کړي.

د افراطیت رسه 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 تررسه شو. په نښه شوې ډله کې د سوریایي محصلینو په ګډون د 

پوهنتون محصلین وو، او د افراطي فکر رسه د مبارزې او آنالین استخدام په 

اړه د تعلیمي لیکچرونو څخه جوړ وو.

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 ميل 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 ترالسه کولو لپاره چې د مهاجرینو ورځنۍ اړتیاوې پرته له 

تبعیض او په عادالنه ډول، د مساواتو او برشي حقونو ته په درناوی رسه پوره 

کیږي. دا سخاوت هغه ناخوښي کمه کړې چې کولی يش 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 

F  .په صورت کې یې وررسه معامله کړې ده

یو مهم فکتور د امنیيت بنسټونو او د اردن د وسله والو ځواکونو ترمنځ 
همغږي او هڅې دي په دې برخه کې د ټولو دوليت ادارو په ملي کچه.

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 |/ګیټي انځورونه
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ډګروال امید احمدوف، پخوانی لوړ پوړی ملي استازی  د امریکا په مرکزي قوماندې کې د ازبکستان د جمهوریت د دفاع وزارت

ازبکستان د داعش جنګیالیو د م�منو او ماشومانو 
په بیا ستنولو کې د یوې نمونې په توګه ی�ندل کیږي

د بیا ستنیدونکو 
یو ځای کول

2017 او 2021 کلونو ترمنځ د ازبکستان حکومت د نړیوالو سازمانونو په  د
مرسته 531 وګړي چې مخکې په سوریه، عراق او افغانستان کې د نړیوالو 

تروریستي سازمانونو په جنایي فعالیتونو کې ښکیل وو، بیرته راستانه کړل.

دا برشدوستانه عملیات چې په ټولیز ډول د مهر (رحم) په نوم پیژندل 

کیږي، په عمده توګه هغه میرمنې او ماشومان بیرته راستانه کړي چې د 

نږدې خپلوانو، والدینو یا میرمنو لخوا اغیزمن شوي چې د تاوتریخوالی 

افراطي ډلو رسه تړاو لري.

د دغو وګړو د بیا رغولو او په ټولنیزه توګه د یو ځای کیدو لپاره، 

ازبکستان داسې تدابیر نیويل چې د حکومت او مدã سازمانونو استازي 

رسه یوځای کوي. په دې هڅه کې د روغتیا، عامه او د ښوونځي د مخکیني 

ښوونې او روزنې، عدلیې، کار او کارموندنې وزارتونو برخه اخیستې ده. 

بهرنۍ موسسې لکه د ازبکستان د ښځو کمیټه هم دخیل دي. دا ګروپونه 

د دې ډاډ ترالسه کوي چې راستنیدونکي په کار ګìرل شوي، په ښوونځیو 

کې شامل شوي او د فزیکي یا رواã ناروغیو لپاره درملنه کیږي.

ازبکستان ته په رسیدو رسه، راستانه شوي میرمنې او ماشومان په څو 

پړاونو کې د بیارغونې او ټولنیز تطبیق څخه تیریږي، چې د یونیسف رسه 

په ګډه تنظیم شوي.

په لومړي پړاو کې هیواد د راستنیدونکو لپاره پاسپورټونه او د زیږون 

سندونه تاییدوي یا بیا صادروي. په ځینو مواردو کې لکه په عراق یا 

سوریه کې زیږیديل ماشومان، دا اسناد باید له پیل څخه جوړ يش. ښځې او 

ماشومان هم په کلتوري او تعلیمي پیښو لکه کنرستونو او سیالیو کې ګډون 

کوي او اخالقي او رواã الرښوونې ترالسه کوي. ماشومان ازمویل کیږي ترڅو 
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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 ایاالتو او ملګرو ملتونو چارواکو ازبکستان له منځين 

ختیځ څخه د داعش د ښځو او ماشومانو د بېرته ستنولو لپاره د یوې نمونې 
یزم د بیا راژوندي  په توګه یاد کړي. چارواکو نور هیوادونه وهڅول چې د ترور

کیدو د خطر د کمولو او د افراطیت د مخنیوي لپاره دا هڅې تعقیب کړي. 

ډاډ ترالسه يش چې دوی په سم ښوونځي او په مناسب ټولګي کې ځای پرځای کیږي.

په دوهمه مرحله کې د راستنیدونکو یتیìنو لپاره د دوی د خپلوانو څخه د 

رسپرست ګìرل کیږي یا د "رحم کورونو" په نوم پیژندل شوي پالنځي ته سپارل 

کیږي. د رسپرست کیدو لپاره خپلوان باید غوښتنلیکونه ډک کړي چې دوی د توان تر 

حده پورې د کوچنيانو د پاملرنې لپاره تعهد کوي. د رسپرستۍ نوماندان د کمیسیون 

د رییس لخوا ارزول کیږي، څوک چې پریکړه کوي کوم ماشوم د یوې ځانګړې کورنۍ 

رسه وساتل يش. 

په دریم پړاو کې بیرته راستنیدونکي وګړي له خپلوانو رسه یوځای کیږي او 

دوی خپلو نویو کورونو ته لیږدول کیږي. د قانون پيل 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 ترالسه کیږي چې راستنیدونکي په ازبک ټولنه کې د 

بیا یوځای کیدو لپاره نوره مرسته ترالسه 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 ګìرل شوي چې پاملرنه او ښوونه 

درته ورکړي. ښځې کولی يش مايل مرستې ترالسه 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 عاملان 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 ایاالتو او ملګرو ملتونو چارواکو ازبکستان له منځني 

ختیځ څخه د داعش د ښځو او ماشومانو د بېرته ستنولو لپاره د یوې 4ونې 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 ایاالتو سفیر ډینیل روزن بلوم امریکا غږ ته وویل: 

"دوی خورا معترب او غوره دنده تررسه 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 رسه 

یوځای شوي.  
ازبکستان په یوه برشدوستانه عملیاتو کې د داعش د غړو م�منې او 

ماشومان په ټولنه کې د یوځای کولو رسه خپل اتباع ب�ته راستانه کړي.  
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کونو قوماندان د خپلو سمندري رست�و د  د عراق د سمندري ځوا

مهارتونو او د کښتیو د ټیکنالوژۍ په نوي کولو باندې تمرکز کوي
تورنجرال احمد جاسیم معارج 

کونو قومندان د عراق د سمندري ځوا

یو ملګری د عريب 
خلیج په شمال کې

تورنجرال احمد جاسیم معارج 
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یونیپث کارکونکی  |  د عراق د سمندري ځواک لخوا انځورونه

یونیپث: د عراق سمندري ځواک څنګه خپل ماموریت 

تررسه کوي؟

تورن ج ال معارج: سمندري قومانده د عراق د ځمکنیو اوبو 

او ساحيل کرښو او همدارنګه د تیلو ترمینلونو او د بارولو 

¹ځایونو څخه ساتنه کوي. په مسؤلیتونو کې د الفو بندر، د ام 

قرص او خر الزبیر سوداګریز بندرونو او همدارنګه د ام قرص او 

خر الزبیر ښارونو ساتنه شامله ده. دا ځواک په سمندر کې د 

لټون او ژغورنې ماموریتونه هم تررسه کوي.

یونیپث: تاسو د دې دندو په تررسه کولو کې له کومو ننګونو 

رسه مخ یاست؟

کیڼ: د عراق سمندري 
ګزمې کښتۍ د ام قرص 

بحري اډې کې د تیلو 
ترمینلونو د ساتنې 
دنده په غاړه لري.

پورته: سمندري افرسانو 
په کښتۍ کې د عراق 

ملي رسود رسه د بحري 
ورځې په ویاړ پورته کیږي

د ځمکنیو اوبو او د سازمان شویو مجرم ډلو لخوا د 
تروریستي هڅو رسه رسه، د عراق سمندري ځواک ثابته 

کړې چې دوی کولی يش په شìيل عرß خلیج کې د 

سمندري تګ راتګ ساتنه وکړي او همدارنګه د خلیج 

په خوندي کولو کې د سیمه ایزو او نړیوالو رشیکانو 

رسه مهم رول ولوبوي. یونیپث د عراق د سمندري 

ځواکونو له قوماندان ډګرج±ال احمد جاسم معارج 

رسه د هغه د السته راوړنو، نړیوالو همکاریو او د عراق 

د سمندري وړتیاوو د ښه کولو لپاره د هغه د پالنونو 

په اړه مرکه کړې ده.
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زموږ د مرشتابه په وړاندې یو  تورن ج ال معارج:

شمیر ننګونې شتون لري کله چې د دندو د پيل 

کولو خربه راځي، چې تر ټولو مهم یې له ګاونډیو 

هیوادونو رسه د ځمکنیو اوبو د تثبیت مسئله ده. 

دا د مرشتابه پر وړاندې تر ټولو سرته ننګونه ده. 

بله لویه ننګونه د سوداګریز ټرافیک ک8ت 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 رسبیره د مختلفو 

غیرقانوã فعالیتونو لکه سمندري غلو او د مخدره 

توکو قاچاق لپاره کارول کیدی يش. موږ په سیمه 

کې د ګزمو په چټکولو او د سټینګ عملیاتو په 

تررسه کولو رسه په سمندر کې د غیرقانوã عملیاتو 

د مخنیوي لپاره خورا سخت کار کړی دی.

یونیپث: په عر� خلیج کې د سمندري تګ راتګ د 

ازادۍ په دفاع کې د نړیوالو ملګرتیاوو رول څه دی؟

په سمندري سیمه کې ګواښونه  تورن ج ال معارج:

موږ ته دا په ډاګه کوي چې یو واحد ملت، پرته له 

دې چې څومره پوځي وړتیا او سیايس اراده لري، د 

دې توان نه لري چې په خپله د دې ګواښونو رسه 

مقابله وکړي، په ځانګړې توګه د عرß 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 رسه په همغږۍ 

د سیمې د ټولو هیوادونه باید د عمل یو متحد پالن 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.

یونیپث: د عراق سمندري ځواکونه د کورنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو 

چاودیدونکو توکو د شنډولو (EOD) واحد رسه په همغږۍ کې، په دې وروستیو 

کې په یوه کړکیچن سیمه کې له یوې کښتۍ څخه ځای پر ځای شوي یو ماین 

لرې کړ. عملیات ترشیح کړه.

زموږ سمندري ځواکونو د 2021 په جنوري کې د تیلو له  تورن ج ال معارج:

ټانکر امټي پوال څخه د لیمپیټ ماین لرې کولو لپاره ډیرې هڅې وکړې. زموږ 

د سمندري ځواکونو مداخله او چټک غربګون د افرسانو او ضابطانو د اتلولۍ 

روښانه بیلګه وه. د ماین پاکۍ د پروسې د مدیریت لپاره د عملیاتو خونه جوړه 

شوه چې د یو شمیر کوچنیو او منځنیو ګزمو کښتیو رسبیره د غوټه وهونکو او 

د کورنیو چارو وزارت EOD واحد په ګډون جوړه شوې وه. د ګزمې کښتیو د 

پوال له شاوخوا څخه کښتۍ، ټانکرونه او د کب نیولو کښتۍ وایستل، په داسې 

حال کې چې ګړندي کښتۍ هغه غوټه وهونکي لیږدږله چې ماین ته نږدې يش 

او داسې جامې یې اغوستې وې چې د ټانکر څخه په خوندې ډول لیری او شنډ 

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

EOD یونیپث: ایا دغه پیښې د دې المل شوي چې د عراق سمندري ځواک د

ځانګړي ټیم رامینځته کړي یا په بیړۍ کې د ماین پاکۍ کښتۍ اضافه کولو په 

اړه فکر وکړي؟

موږ دمخه پالن درلود چې د ماین ښکار او ماین ضد  تورن ج ال معارج:

سیسټمونو رسه خپلې بیړۍ ته وده ورکړو مخکې لدې چې په امټي پوال کې د 

لیمپیټ ماین پیښې رامینځته يش. د عرß خلیج په اوبو کې دغه پیښه او له دې 

مخکې پېښې موږ دې ته وهڅول چې د دې ټکنالوژۍ د اړتیا په اړه جدي فکر 

وکړو. موږ اوس کار کوو چې د سمندري ماینونو رسه د مبارزې پخاطر په ځانګړي 

کورسونو کې د نوم لیکنې لپاره یو شمیر افرسان او ضابطان شامل کړو.

یونیپث: تاسو د ش¸يل خلیج په ګزمه کې د متحده ایاالتو رسه څه ډول همکاري 

کوئ؟

په بحرین کې میشته د متحده ایاالتو پنځمې سمندري  تورن ج ال معارج:

قطعې رسه همکاري او همغږي شتون لري، چیرته چې موږ د پنځمې قطعې رسه 

د ارتباط افرس لرو چې د شìيل خلیج په سیمه کې معلومات همغږي او تبادله 

کوي او نور فعالیتونه تررسه کوي.

د عراق سمندري رست�ي د هیواد په اوبو کې ګزمې کوي.
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یونیپث: د خلیج ټول هیوادونه د متحده ایاالتو یا برتانیا له سمندري 

ځواکونو رسه وخت په وخت دوه اړخیز «رینونه کوي. آیا عراق له داسې 

«رینونو رسه عالقه لري؟

له 2005 راهیسې، موږ د سمندري کښتیو یا څارونکو  تورن ج ال معارج:

افرسانو په لیږلو رسه د متحده ایاالتو د پنځمې سمندري قطعې رسه په 

¹ریناتو کې برخه اخلو. په ځینو ¹رینونو کې، یو شمیر افرسان او ضابطان 

لیږل کیږي چې په ¹ریناتو کې برخه اخیستونکي بهرã سمندري کښتیو رسه 

د څارونکو په توګه برخه واخيل. دلته درې اړخیز ¹رینونه هم شتون لري 

چې زموږ سمندري ځواکونو د کویټ او متحده ایاالتو د سمندري ځواکونو تر 

څنګ برخه اخیستې، مګر د کرونا ویروس د ناروغۍ له امله موږ پدې موده 

کې په هیڅ ¹رین کې برخه نه ده اخیستې.

یونیپث: سمندري پرسونل څنګه ټاکل کیږي او روزل کیږي؟

موږ د سمندري مطالعاتو لپاره د عرß خلیج اکاډمۍ لرو،  تورن ج ال معارج:

چې د سمندري علومو او انجی±ۍ په برخه کې تخصص لري او د سمندري 

افرسانو، انجی±انو او ضابطانو ته روزنه ورکوي ترڅو د ځوان سمندري پرسونل 

رسه زموږ قوماندې سمبال کړي. موږ یو سمندري ښوونځی هم لرو چې په 

کورسونو کې تخصص لري چې هدف یې د افرسانو او ضابطانو مهارتونو ته په 

بیال بیلو سمندري څانګو کې وده ورکول دي.

یونیپث: څنګه کولی شئ د سمندري ځواکونو وړتیاوې لوړ کړئ؟

لومړی موږ غواړو چې د الفا په لوی بندر کې یوه اډه  تورن ج ال معارج:

جوړه کړو چې د سمندري دندو د پيل کولو لپاره به یو شمیر جوړښتونه او 

سمندري کنډکونه ځای په ځای يش چې د بیالبیلو جنګي کښتیو او توپچي 

کښتیو څخه جوړ شوي دي. دوهم، موږ غواړو د سمندري استخباراتو او 

څارنې د ښه کولو لپاره عرصي هارډویر او تجهیزاتو نه کار واخلو.  

ید کشتۍ په عريب خلیج کې د  د عراق د چټک بر
لیدنې، ختل، لټون او نیولو ماموریت تررسه کوي.

په سمندري سیمه کې ګواښونه موږ ته دا په ډاګه کوي چې یو واحد 
ملت، پرته له دې چې څومره پوځي وړتیا او سیايس اراده لري، د دې 

توان نه لري چې په خپله د دې ګواښونو رسه مقابله وکړي.
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مریکا له افغانستان
سره د  تاجکستان

کونه د پنج سیند په  د تاجکستان پوله سايت ځوا
غاړو کې له افغانستان رسه پر پوله ګزمه کوي.

ای اف �/ګیټي انځورونه

د یونیپث انځور

سرحد په ټینګولو کې مرسته کوي

افغانستان  مریکا له افغانستانافغانستان
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د متحده ایاالتو له نیم ملیون ډالرو څخه ډیرې مرستې له تاجکستان رسه 

مرسته کوي چې د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان رسه په ګډه پوله کې د 

یوې سرتاتیژیکې پوستې په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.

تاجکستاã چارواکو د افغانستان د 1344 کیلومرته پولې په اوږدو کې 

وروسته له هغه د کړکیچ په اړه اندیښنه څرګنده کړه چې طالبانو د تاجکستان او 

ازبکستان پولې ته څیرمه والیتونه ونیول.

د منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې له افغانستان رسه ګډه پوله لري، له دغه 

جنګ ځپيل هیواد څخه د راپیدا شویو امنیتي ګواښونو او د طالبانو له ویرې د 

زرګونو کډوالو د احتìيل راتګ په اړه اندیښمن دي. لرې پرتې غرنۍ الرې د پولې 

یوه برخه جوړوي.

په تاجکستان کې د امریکا سفارت اعالن 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 رستیرو ته اجازه ورکړي چې د پولې 

څارنه او ګزمه وکړي.

"د متحده ایاالتو سفارت په یوه بیان کې یادونه کړې چې" نوي رسحدي 

قطعات به په شکریتس کې د زاړه قطعاتو ځای ونیيس، او دا به رسحدي ځواکونو 

ته اجازه ورکړي چې د ګواښونو په ځواب کې په چټکۍ رسه رسحدي سیمو ته 

رستیري ځای په ځای کړي.

په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان پومرشام د تروریستانو او د مخدره 

موادو د قاچاقربانو د نفوذ په وړاندې د تاجکستان د پولې په امنیت کې د 

مرستې لپاره د امریکا په لېوالتیا ټینګار وکړ:

"متحده ایاالت او تاجکستان د امنیتي مسلو په اړه له نږدې کار کوي، او د 

رسحدي امنیت دا پروژه د تاجکستان او منځنۍ اسیا د امنیت او حاکمیت لپاره 

زموږ د ګډې ژمنې یوه بله بیلګه ده."

له کال 2002 راهیسې، متحده ایاالتو له تاجکستان رسه د 300 ملیون 

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 رسحدي پوستې 

جوړول شامل دي.

د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفرت - د متحده ایاالتو د 

سفارت په ¹ویل رسه - له 1999 راهیسې د "تاجک / افغان پولې په اوږدو کې د 

کنټرول پیاوړتیا" په نوم یوه پروژه همغږي کړې. دې پروژې په 2021 کې د پنج 

سیند په یول سیمه کې د رسحدي پوستې په بیا رغولو کې مرسته وکړه. د یول 

پوستې د موټرو او د مخدره توکو د کشف تجهیزات هم ترالسه کړې.

دواړه هیوادونه د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې لخوا د ¹ویل شوي 

سیمه ایز همکارۍ په پوځي ¹رین کې برخه اخيل چې د نړیوالو پولو په اوږدو 

کې د ثبات په عملیاتو باندې ¹رکز کوي. تاجکستان څو ځلې د ¹رینونو کوربه 

توب کړی دی.  

یکا سفارت په تاجکستان کې رسچینې: د آزادې اروپا راډیو/راډیو آزادي، د امر

یو

یکا سف� جان پومرشام د تاجکستان  د امر
او افغانستان له پولې څخه لیدنه وکړه.

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت

د افغانستان، 
تاجکستان او 

ازبکستان د پولو 
څلور الرې

اتاتان تستس سنسن اغاغا غفغف ا

اتاتان تستس سکسک کبکب از خوجند

قورغون تپهکوالب

دوشنبه

استاراوشان

د سوغد سیمه

کاراتیګوین سیمه

ګورنو-بدخشان خپلواکه سیمه

د ختلون سیمه تاجکستان

یونیپث کارکونکی

د یونیپث انځور
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یونیپث انځور
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د اسالمي پوځ د تروریزم ضد ایتالف

د تروریزم ضد اسالمي پوځي ایتالف د هغو ځوانانو 

د مظلومیت په اړه د لیکچر کوربه توب کوي چې د 

تاوتریخوايل افراطي سازمانونو لخوا کارول کیږي

ترهګریزې 
استخدام

شپږ ډوله 

 سازمانونه د تروریستي عملیاتو ډګر ته د ځوانانو 

د جذبولو لپاره په پراخه کچه کار کوي، په مکرر ډول آنالین حجرې 

کاروي. دا حجرې د 70% ځوانانو د استخدام مسولیت لري.

په نهایت کې ډیری دا ګìرل شوي کسان پوهیږي چې دوی دوکه 

شوي او د هغه اور څخه د خالصون الرې لټوي چې دوی په کې اچول 

شوي دي. مګر د دې لپاره چې ځوانان د تاو تریخوايل افراطیانو له 

منګولو څخه خالص 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 رسه د مبارزې اسالمي پوځي ایتالف 

(IMCTC) ډاکټر 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 رسه یې یوځای کوي. 

ډاکټر الجاسیر د 2021 په جون کې د سعودي عربستان په ریاض

کې د  IMCTC مرکزي دفرت کې یو کلیدي لیکچر ورکړ چې د 

هغه اشخاصو ډولونه یې تحلیل کړل چې ډیری وختونه د تاوتریخوايل 

افراطي سازمانونو لخوا په نښه کیږي. دا د حیرانتیا خربه نه ده چې د 

ترهګر ګìرونکي 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 

اصيل کټګوریو کې راځي:

غچ لټونکی

دغه استخدام شوي کسان ځانونه د ټولنې قربانيان ګڼي. دوی باور 

لري چې بهرã عوامل د دوی د ناخوښۍ المل دي. د دا ډول کسانو په 

ګìرلو رسه ترهګر سازمانونو دوی ته اجازه ورکوي چې د غچ اخیستنې 

ترهګري
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123456

د افراطي سازمانونو لخوا د استخدام لپاره په نښه شوي کټګورۍ

غچ 
لټونکی

د شهرت
لټونکی

د هویت
لټونکی

د احساس
لټونکی

د تښتې
لټونکی

ذهني توازن نه 
لرونکی انفرادي

له الرې خپله کرکه او غوسه راوپاروي. ترهګر له دې ډول خلکو څخه 

په دوه الرو کار اخيل: د ورکړل شوي ترهګریز سازمان د ایډیالوژۍ 

په خپرولو او د ترهګریزو کړنو د تررسه کولو له الرې.

د شهرت لټونکی

دا خلک ټینګار کوي چې ټولنه د دوی په درک کولو یا تعریف کولو 

کې پاتې راغيل. 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 معموال د دوی له وړتیاو څخه ډیر وي. ترهګرې ډلې پر 

داسې خلک د شهزاده، مرش او مجاهد په شان معترب لقبونو ږدي، تر 

څو هغوی ته د لوړ مقام احساس ورکړي، په داسې حال کې چې دا 

ویاړونه بې معنا دي. 

د هویت لټونکی

دا ډول اشخاص د یوې ډلې یا سازمان رسه د یوځای کیدو کې لیوالتیا 

څرګندوي ترڅو د غورځنګ برخه يش. د انسان لپاره، د تړاو احساس 

طبیعي او ذاú دی، او د هویت غوښتونکی باید د یوې ډلې رسه تړاو 

ولري ځکه چې دا تړاو په ټولنه کې د هغه رول ټاکي. دا ډول خلک 

اک8ا په هغو کورنیو کې لوی کیږي چې د ارزښت احساس نلري یا خپلو 

ګټو ته ارزښت ورکولو کې پاتې راځي. دوی د جالوالی احساس کوي. 

ترهګرې ډلې دا ډول اشخاص پیژã 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 

 ،ãډوله اشخاصو د استخدام لپاره د خپلو عملیاتو په اړه ویډیوګا

د خپلو غړو ادعا شوي اتلويل، 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 

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 رسه یوځای شوی پرته له دې چې 

په مستقیم ډول استخدام يش.  

د تښتې لټونکی

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 نيش کولی حل یا برداشت کړي. دوی غواړي په نویو تجربو کې 

ښکیل يش، حتی که دوی د یوې افراطي ډلې برخه وي. د دې کار 

په کولو رسه، 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 رسه یوځای کیږي. 

ذهني توازن نه لرونکی انفرادي

دا ډول اشخاص د رواã یا عصبي اختالالتو رسه مخ کیږي، کوم چې 

معموال یوازې هغه وخت څرګندیږي کله چې دوی د فشار لرونکي 

حالتونو رسه مخ يش. دوی اک8ا 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 خالصون لپاره د الرو چارو په اړه بحث وکړ. ډیری په پای کې 

پوهیږي چې تروریستان دوی په دروغو بهانو ښکیل کړي. د وخت په 

تیریدو رسه، دوی غواړي د خپل حالت څخه وتښتي او د ژوند په لټه 

کې يش چې ووځي. 

کورنۍ د دې ډول نا امید افراطیانو رسه د نږدې کیدو غوره الره 

ده. مګر په ډیرو مواردو کې، د ځوانانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ 

اړیکې له ستونزو رسه مخ دي. 

د مثال په توګه، ډاکټر الجارس د یو 22 کلن په بیا یوځای کیدو 

کې مرسته وکړه چې د کورنۍ د رشم څخه د خالصون لپاره د جګړې 
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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 پاکوايل په 

لټه کې و - په بل عبارت، په قانوã توګه د ځان وژنې اجازه ورکړل 

شوې. وروسته وموندل شوه چې د خور چلند د دوه قطبي اختالل له 

امله رامینځته شوی، او هغې لپاره درملنه ترالسه کړه.

یو بل ځوان د خپل مور او پالر تر منځ د شخړو څخه د خالصون 

لپاره له ترهګرو رسه یوځای شو. پالر یې له بلې ښځې رسه واده کړي و 

او له مور رسه یې بد چلند کاوه. ځوان باور درلود چې مور او پالر یې د 

خدای نافرماã او د دوزخ لپاره ټاکل شوي. د خپل شهادت رسه، هغه د 

خپل مور او پالر لپاره د الهي شفاعت هیله کوله.

په هرصورت، رغونه معموال د هغو کورنیو رسه پیل کیږي چې د 

اړیکو چینلونه رامینځته کوي - معموال ټولنیز رسنۍ کاروي د خپلو 

ماشومانو رسه د اړیکې پخاطر چې په بهر کې ژوند کوي. که دوی 

غواړي له خپل ناورین څخه خالص يش، کورنۍ د بیرته راستنیدو 

طرزالعملونه د بیالبیلو دولتي ادارو رسه همغږي کوي. 

هغه ګìرل شوي کسان چې جرمونه یې کړي دي معموال د تعقیب 

له ویرې بیرته راستنیدو څخه ډډه کوي. نور د تاوتریخوالی له ژوند رسه 

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 پښیìنه کسان بیرته 

السته راوړي او فشار ورباندې راوړي چې بیرته خپلو سازمانونو رسه 

یوځای يش. له همدې امله ټولنه باید د دوی د ستونزو په حلولو او د 

دوی په بیا یوځای کولو کې مرسته وکړي.

کونه د  عرايق ځوا
داعش یو ترهګر 

سايت 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 استخبارايت 

عملیاتو په ترڅ 
کښې ونیول شو. 

فرانس پریس/ګیيت انځورونه

پایله

وروسته له دې چې ډاکټر الجاسیر خپله وینا پای ته ورسوله، 

د بحث لپاره الره خالصه شوه. په IMCTC کې د سعودي 

عربستان د سلطنت د ایډیالوژیک ډګراستازي ډاکټر زاید 

الحار`، 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 مايل انعامونه کیدی يش 

رول ولري. د دې پیسو یوه برخه د ناقانونه مخدره توکو له 

پلور او نور قاچاق څخه الس ته راځي.      

په ټولنه کې د دا ډول ځوانانو د یوځای کولو لپاره باید 

هر اړخ په پام کې ونیول يش. 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 يش.  

برید ج±ال راشد الظاهري په IMCTC کې د متحده 

عرß اماراتو استازي، وپوښتل: هیوادونه په کومو طریقو رسه 

کولی يش ځوانان د ټولنیزو رسنیو لخوا د افراطي ایډیالوژیو 

څخه وساú؟ ډاکټر الجارس ځواب ورکړ چې د دې پدیدې رسه 

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 رسه مبارزه - دوی به دا په خپل ورځني ژوند کې ځای 

په ځای کړي.  
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ملګري
په یوه

بحران
قومندان عظمت مرزابیکوف،  

د متحده ایاالتو په مرکزي 

قوماندانۍ کې د قزاقستان 

جمهوریت د دفاع وزارت لوړ 

پوړی استازی

انځورونه د قزاقستان د دفاع 

وزارت لخوا

کونه له  قزاق ځوا
افغانستانه خپل ښاروندان 

او بهرين اتباع وبايس.
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له افغانستانه وتل: د قزاقستان او متحده 

ایاالتو تر منځ ګد بریالی پوځي کار

چې د متحده ایاالتو په مرشۍ 

نړیوال ایتالف په افغانستان کې- 20 کلن 

پوځي عملیات پای ته ورسول، د عملیاتو 

پای له افغانستانه د 120,000 څخه د زیاتو 

افغانانو او بهرنیو اتباعو د لېږد بې ساري 

الوتکه وه. 

د 2021 کال د اګیسټ له پیله، قزاق 

توکمو په کابل کې د قزاقستان سفارت ته 

 ،ßله افغانستانه د وتلو او خپل تاریخي ټاټو

قزاقستان جمهوریت ته د ستنیدو غوښتنه 

وکړه. له قزاق توکمو رسه د مرستې لپاره 

دا ماموریت خورا مهم و، ولسمرش قاسم 

جومارت توکایف ځانګړی کنټرول پر غاړه 

واخیست.

د سفارت ډیپلوماتیکو کارکوونکو په 

چټکۍ رسه د افغان قزاقانو او په افغانستان 

کې له مېشتو قزاقستاã اتباعو رسه اړیکې 

ټینګې کړې. په پایله کې، 42 کسان وایستل 

شول. په دې ډله کې 25 قزاق توکمه او د 

قزاقستان اتباع (د سفارت د اوو کارکوونکو او 

10 ماشومانو 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 ترالسه کولو لپاره کار کاوه. له بیالبیلو 

هیوادونو رسه او تر ټولو مهمه د متحده 

ایاالتو د مرکزي قوماندې په مرکزي دفرت کې 

د قزاقستان د نظامي 4ایندګۍ له الرې خربې 

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 خربو اترو او په کابل کې د 

قزاقستان سفارت، د قزاقستان د دفاع وزارت 

او د متحده ایاالتو 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-295 پوځي 

ټرانسپورټي الوتکې د شیمکنټ ښار له یوه 

هوايي ډګره د کابل پر لور الوتنه وکړه. پر 

عملې رسبیره، د ځانګړو ځواکونو رستیري 

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 الرښوونې د نشتوايل 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 المل شو.

د یادونې وړ ده چې پر بحراã فضا 

رسبېره د امریکا د مرکزي قوماندې په 

همکارۍ د قزاقستان د دفاع او بهرنیو چارو 

وزارتونو لخوا تخلیه، د قزاقستان او امریکا 

متحده ایاالتو ترمنځ په لوړه کچه همغږي 

ښيي.

په پایله کې، د قزاقستان جمهوریت په 

منځنۍ اسیا او د پخواã شوروي اتحاد په 

دولتونو کې لومړنی هیواد شو چې نه یوازې 

خپل، بلکې بهرã اتباع یې له افغانستانه 

وایستل.

له سوریې څخه د قزاقستان د اتباعو په 

راستنیدو رسه، 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.  

کله
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موږ ویاړو چې دا مقاله په ګډه وړاندې کوو ځکه چې سمندرونه موږ رسه 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 2021 په نومرب کې موږ تاریخ جوړ کړ کله چې ارساییل، بحرین او متحده ایاالتو د نورو 

سیمه ایزو ملګرو رسه په سمندر کې د سمندري امنیت روزنه تررسه 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 سرتاتیژیک موقعیت، له 

سمندر رسه تاریخي تړاو او په نړیواله سوداګرۍ کې کلیدي رول 

دا په منځني ختیځ کې د یو مهم سمندري الرې په توګه معريف 

کوي. بحرین د ګډ سمندري ځواکونو د کوربه هیواد په توګه د 

مرکزي رول لوبولو ته دوام ورکوي. برسېره پر دې، بحرین ته د 

ارساییلو د حکومت او پوځي مرشانو وروستي سفرونه له ارساییلو 

رسه د اړیکو د دوامداره عادي کیدو نښه ده.

کتوبر په  ډګر جرنال براډ کوپر په ښي الس د 2021 کال د ا
کونو د قوماندان  میاشت کې د ارسایئلو د سمندري ځوا

مرستیال ډیویډ سار سالما رسه خربې کوي.
د متحده ایاالتو د سمندري ځواکونو مرکزي قومانده

د متحده ایاالتو د سمندري ځواکونو د مرکزي قوماندې، د متحده ایاالتو 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 سالمه

سمندري قوتونه
ین او ارساییلو سمندري  د متحده ایاالتو، بحر

قوماندانانو د نړیوالې سمندري همکارۍ د 
ګټو په اړه خپل دالیل وړاندې کوي
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یان کې د شاهي بحرین سمندري ځواک  ین په جر د مانتاس T-12 بې پیلوټه کښتۍ په عريب خلیج کې د تمر
ید کرایټ RBNS عبدالرحمن الفاضل څنګ ته فعالیت کوي.  ضابط ډاوسن روت/د امریکا سمندري ځواک ګړندي بر
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د ارسایل او بحرین ملي ب�غونه په 
بحرین کې د متحده ایاالتو د سمندري 

کونو په کښتۍ کې د متحده  ځوا
ایاالتو د ب�غ رسه یوځای والړ دي.

ضابط ډاوسن روت/د امریکا سمندري ځواک
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د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې د مسؤلیت ساحې ته د ارسایئلو 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 ¹ریناتو په ترڅ کې 

ښودل شوي. د لومړي ځل لپاره د ارسایئلو سمندري ځواکونو په نړیوال سمندري 

¹رین (IMX) کې ګډون وکړ - کټالس ایکسپریس 2022، په منځني ختیځ کې 

ترټولو لوی سمندري ¹رین د 60 ملګرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو رسه. د 

نړیوالو برخوالو کچه واقعیا د پام وړ وه او په سیمه کې د سمندري ملګرتیا 

پراختیا یې په ډاګه کړه.

د IMX-Cutlass Express ¹رین د عرب خلیج څخه د رسه سمندر تر سیمې 

پورې وغزید. په دې پراخه عملیاú ساحه کې په ګډه روزنې رسه 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 Express د 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 مرشتابه. 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 

نيش 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 

ګډه رسه 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 عملیاú عکس رامینځته کړي، IMX-Cutlass Express موږ ته توان راکړ چې 

د نوي، عرصي ټیکنالوژۍ کارولو لپاره پیچلې سناریوګانې پرمخ بوځو. موږ منوو 

چې بې پیلوټه الوتکې او بې پیلوټه کښتۍ کولی يش د خلکو ځواک بشپړ کړي 

پراخه نظارت چمتو کړي.

وال تیاتر، د بحر په رس او الندې زموږ لید ته وده ورکوي.

سرتاتیژیک 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 رسه رسعت وساú، او د هغو کسانو مخه ونیيس چې د سمندري چاپیریال 

بې ثباته کول غواړي.

IMX-Cutlass Express یوازې د نوي افق لومړنی لید و چې موږ به یې 

په ګډه وپلټو. راتلونکې د ګډو ¹رینونو او ټیکنالوژۍ تبادلې له الرې د دوامداره 

سمندري همکارۍ لپاره عايل ژمنې لري. د سیمه ایزو اوبو د الرو د ساتنې او د 

سوداګرۍ د آزاد جریان د ساتنې لپاره زموږ ګډ تعهد موږ ټول رسه متحد کوي.  

ګوسټ 4 يب پیلوټه الوتکې په عايل شهزاده سلمان بن حمد الخلیفه، 
یر، د اړه  ولیعهد، د لوی درست� مرستیال او د بحرین لومړی وز

لنډ معلومات ورکوي.  ضابط مارک محمود/د متحده ایاالتو سمندري ځوک
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یقا ماموریت  د مرکزي افر
پای ته ورسید

تورن خرم شهزاد، د پاکستان وسله وال ځواکونه

د ملګرو ملتونو د سوله ساتو عملیاتو په مالتړ کې 
د پاکستان د هوايې چلند واحدونه زړور ماموریتونه ترسره کوي

په څو لسیزو کې، د ملګرو ملتونو سوله ساú پیچيل 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، بریايل سوله ساú ماموریتونه د ډیر انعطاف او د همکارۍ وړتیا غوښتنه کوي.

د دغو پیچلو سوله ساتو ننګونو رسه د مقابلې لپاره، د هوایی چلند برخې 

اک8ا 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 رستېرو چمتو کولو رسبیره، پاکستان ویاړي چې د کانګو ډیموکراتیک 

جمهوریت (DRC) په 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 Congo د ملګرو ملتونو لومړی سوله 

ساú ماموریت و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 143 پریکړه لیک وروسته 

د 1960 کال د جوالی په 14 د بلجیم کانګو ته واستول شو.

د ملګرو ملتونو دویم ځواک په 2004 کې د جنوß کیوو د یوې برخې په 

توګه د کانګو ډdوکراتیک جمهوریت جنوß کیوو والیت ته الړ. د دې ماموریت 

په سیمه کې د ملګرو ملتونو د ماموریت فرمان پيل کول او د ځواکونو د 

قوماندان په الرښوونو د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په مختلفو سیمو کې د 

ګومارنې لپاره چمتو کول وو.

دریمه ګومارنه، په کانګو دیموکراتیک جمهوریت (MONUSCO) کې د 

ملګرو ملتونو د سازمان د ثبات د ماموریت د یوې برخې په توګه، په 2011 کې 

وه. دنده ورته سپارل شوې وه چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ثبات او د 

نورو قطعاتو په وخت رسه ځای پرځای کولو رسه هوایی مالتړ چمتو کړي. سوله 

Burundi ځواک په سیمه کې د برشي حقونو د رسغړونو مخنیوی او له úسا

(بورونډي) څخه د کډوالو د راتګ اداره کول وو.

د 2021 د جوالی تر 31 پورې، په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو 

ملتونو د سوله ساتو پرسونل ټول ځواک 17,456 و. تر 50 زیاتو هیوادونو د سوله 

ساتو هڅو لپاره د اردو او پولیسو پرسونل رسه مرسته کړې.

د پاملرنې وړ ده، چې د پاکستان د هوايي چلند د پوما هلیکوپټرو یو واحد 

له 2011 راهیسې په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د سولې ساتلو ماموریت 

Sierra Leone کې لوی همکار دی. له دغه ماموریت څخه مخکې، دغه واحد په

سیرالیون (UNAMSIL) کې له 2001 تر 2004 پورې او سوډان (UNMIS) له 

2006 تر 2011 پورې دنده تررسه کوله.

کستان  یت کې د پا په کانګو ډیموکراتیک جمهور
هوايي چلند

د پاکستان د هوايي چلند واحد د ملګرو ملتونو د امن ساتلو ماموریت په رسته 

رسولو رسه برشیت ته خدمت کوي او په څو ملیتي مواصعو کې یې د پاکستان 

بیرغ لوړ ساتلی دی.
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د پاکستان د هوايي چلند واحد یوه چورلکه په کانګو ډیموکراتیک 
جمهوریت کې تر ساتنې وروسته خدمت ته راستنه شوه.  دمحم بالل/مونسکو

پاکستان، د یوه مسوول ملت په 

توګه، د سولې مالتړ کوي او له 

جګړې څخه کرکه لري نو پر دغه 

اساس، دا وړتیا لري چې ځان د 

نړیوال سوله ساتون� او د سولې 

جوړون� په توګه تثبیت کړي.

د سکواډرن د عملیاتو اصيل ساحه سویيل سکتور دی مګر د ماموریت 

شتمنۍ په توګه دا واحد په ټول کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې دنده تررسه 

کولی يش. 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 رسه رسه د بیړã ځمکنۍ ناستې محدودې ساحې لري.

د درې پوما SA 330L چورلکو څخه جوړه شوې، سکواډرن قومانده د 

ډګرمن پر غاړه ده. ټول 12 پیلوټان (د قوماندانی افرس په ګډون) د الوتنې 

ځواک برخه جوړوي. هره چورلکه تر لسو پوري مجهز رستېري او یا تر 2000

کیلوګرامه بار وړلی يش.

چورلکه تر څلورو اونیو پورې په موقتي عملیاú اډو کې ځای پرځای کیدای 

يش، د اړتیا پر مهال په ساحه کې له بیرلو څخه تېل واچوي. کله چې سکواډرون 

د نظامي ماموریت لپاره راوبلل يش، په دوو ساعتونو کې الوتنه کولی يش، که 

څه هم که چورلکې د چټک غربګون ځواک لېږدوي، چمتووالی ډیر اوږد دی. دا 

د چټک غربګون رستیري د ګړندۍ رسی او راپل له الرې ځای پر ځای کېدلی يش.

پوماس دا وړتیا لري چې د برصي الوتنې قواعدو په کارولو رسه شپه او ورځ 

په ځمکه کې د رستیرو له مرستې پرته په ناچمتو شوې ځمکه کې کښته يش. د 

ځان د دفاع لپاره، هره چورلکه دوه ماشین ټوپکونه پورته کوي.

که د طبي مواردو د تخلیې لپاره وکارول يش، هر پوما پنځه یا شپږ سټرچر 

(روان تخت) ناروغان یا 10 ناست ناروغان له دوو ډاکټرانو رسه ځایولی يش.

یتونه عملیات او مامور
په مونسکو کې د پاکستان د هوايي چلند واحد اصيل دنده د پاکستان د 

حکومت او ملګرو ملتونو تر منځ د ګومارنې د رشایطو له مخې د هوايي مالتړ 

برابرول دي چې د 2021 تر نیìیي پورې پاکستاã چورلکو نږدې 14,000 ساعته 

الوتنې کړې وې.

د هیواد ننګونکې سیمې ته په پام رسه، د خدمتونو دا اوږدوالی د پیلوټانو 

او تخنیکرانو پر فوق العاده مسلکيتوب شاهد ورکوي.

دې سکواډرون په فعاله توګه په څو نظامي عملیاتو کې برخه اخیستې چې 

د ځواک د مرکزي دفرت لخوا د سولې ساتلو هدف ته د رسیدو لپاره پالن شوي. 

ځینې پوځي عملیات چې د پاکستان د هوايي چلند واحد یې مالتړ کوي، دا 

دي: Operation Pacimc (د ارام سمندر عملیات)، Operation Resolve (د 

حل او فصل عملیات)، او Operation Garuda (ګارودا 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 تررسه کړې 

ده.

سکواډرون تل د دستورونو ترالسه کولو په 30 دقیقو کې د وتلو اداره کوي 

او په وخت رسه د الوتنې له الرې یې د څو تنو ژوند ژغورلی، د ملګرو ملتونو 

د هوایی عملیاتو څانګې درناوی یې ترالسه کړي. د پاکستان پوما د کوويډ- 19

ناروغانو په ګډون شاوخوا 150 طبي تخلیې بشپړې کړې او د تر 200 د ډېرو 

کسانو ژوند یې ژغورلی دی.

د لسیزو راهیسې، پاکستان په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتو 

ماموریتونو کې زرګونه رستیري 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 

156 پرسونل او 24 افرسان وژل شوي دي.

د پاکستان د هوايي چلند 10ام واحد ویاړ لري چې په مونوسکو کې د 

پاکستان بیرغ استازويل کوي. پر سختې او نامساعدې هوا رسبېره، دغه واحد 

په بشپړه توګه خپل رول او دندې ته ژمن دی او د ګډون کوونکو هیوادونو په 

رستیرو کې ډیر درناوی تر السه کړی دی.

پاکستان له کورنیو او بهرنیو ننګونو په پام کې نیولو پرته، د نړیوالې سولې 

په مالتړ، یو حکم نه انکار کېدونکی ثابت کړی دی: "پاکستان، د یوه مسوول 

ملت په توګه، د سولې مالتړ 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 هالل مجله کې خ¦ه شوه. تثبیت کړي."  



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

پيلوټه هوايي سيسټمونه، يا ډرون، د يوې څرګندېدونکې وسلې په توګه 

چې دولتونه او وسله  والې ډلې يې ګټوره بويل، 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 2020 کې، ډرون په منځني ختیځ کې 

په شخړو کې منتخبه تکتیکي وسله وه. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ مالتړي 

هېوادونه د دې وسلې اصيل 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 ایاالتو 

په 2001 کې د سپټمرب د 11مې له بریدونو وروسته په افغانستان کې خپلې 

Predator -پریډیټر الوتکې ځای پرځای کړې. متحده ایاالت د ډرون برتری 

لري، مګر د دغو سیسټمونو ټیټ نسبي لګښت دوی په منځني ختیځ کې ناوړه 

لوبغاړو ته راښکونکې کوي. د متحده ایاالتو او د دغو ناوړه لوبغاړو او د دوی له 

مالتړو افراطي ډلو رسه واټن په کمیدو دی.

په سوریه کې د ادلیب جګړې یو نوی رول او جنګي نظریه په ډاګه کړه، چې 

اصيل ¹رکز یې پر بې پیلوټه الوتکو دی او په ځمکه کې د ځواک توازن بدلوي. 

ترکیې خپل اصيل برید له شاوخوا 100 ځایی تولید شوو بې پیلوټه الوتکو څخه 

پیل کړ چې په وژونکي موثریت یې ارزانه هدایت کېدونکي مهìت وتوغول. د 

ترکیې د ميل دفاع وزارت په وینا، د سوریې رژیم لږ تر لږه دوې جیټ الوتکې، 

اته چورلکې، 135 ټانکونه، 77 زغره وال ګاډي له السه ورکړل او د جګړې تر پای 

ته رسېدو مخکې 2,500 تنو 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 سیستìتیک ډول د ترکیې له بې پیلوټه الوتکو څخه د ارزانه خو 

لوړ دقت لرونکو توغندیو رسه په نښه شوي.

لکه څنګه چې د ناټو یوه چارواکي وویل: "لسګونو بې پیلوټه الوتکو د 

ادلېب پر رس الوتنې وکړې او د شپې په اوږدو کې یې د سوریې پر رژیم دغه 

pونه وغورځول، چې د روسیې د ولسمرش والدیمیر پوتین پام یې ځان ته 

یو  ډول بې پیلوټه الوتکه په عريب خلیج کې د کښتیو ځورولو لپاره کارول کیږي  ګیيت انځورونه

بې
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یزم ضد  د عراق د ترور
خدمتونو یوه رستېري 

د موصل د آزادولو 
پر مهال د داعش یو 

ډرون په نښه کړ.
فرانس پریس/ګیيت انځورونه
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د ایران ساخت حويث ډرون پاتې شوين په یمن کې 
تر موندل کېدو وروسته په متحده عريب اماراتو کې 

نندارې ته وړاندې کیږي.  فرانس پریس/ګیيت انځورونه
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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 ميل موافقې حکومت د سیرت 

سرتاتیژیکې څنډې ته د فیلډ مارشال خلیفه حفرت د 

ځواکونو د تعقیب لپاره له دفاعي حالت څخه تعريض 

حالت ته وګرځید. ورته حالت په قفقاز کې تکرار شو، 

هغه ځای چې آذربایجان، د ډرون په کارولو رسه، 

د 20 کلونو 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 رسه پیل کړل، حتی که 

څه هم له ځینو زیانونو رسه هم مخ شول. دې چارې بې 

پیلوټه الوتکو ته اجازه ورکړه چې د دښمن هوایی دفاع 

بې اغیزې کولو وروسته له لږ زیانونو رسه 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 سرتاتیژیکې ارزونې المل يش؟

غوره ده چې دلته د 2019 په سپتمرب کې د سعودي 

آرامکو تاسیساتو د ټکان ورکوونکي برید رسه ځواب 

ووایو، چې په موقتي توګه یې د نړۍ د تیلو تولید 6%

ودراوه. د ارامکو برید - د سعودي عربستان او متحده 

عرß اماراتو پر وړاندې د حوثیانو د بریدونو رسه یوځای 

- د ایران یا د هغه د متحدینو د ډرون وړتیاو کې د پام 

وړ پرمختګ وښود.

څه چې دلته د پام وړ دي د 2019 په جوالی کې 

د نظامي ¹رین په جریان کې په عملیاتو کې د ډیرو 

50 - بې پیلوټه الوتکو په کارولو رسه د ایران  - تقریباً

وړتیا ده. ایرانیانو هم د پام وړ وړتیا وښوده کله یې 

چې د متحده ایاالتو هغه پرمختللې بې پیلوټه الوتکه 

کنټرول کړه چې د دوی په خاوره کې ولویده او له خپلو 

اړتیاوو رسه سم یې یو نقل ترې جوړ کړ.

ځینې ارزونې د ډرون بریدونو اغیزمنتوب 85%

ارزوي. دا لوړه سلنه ده او د ټیکنالوژۍ پیچيل وړتیا او 

لوړ اعتبار ښیې. دا ډول بریدونه زیربناوې لکه د بریښنا 

سټیشنونه او د وسلو تولید فابریکې هم په نښه کولی يش.

نو، موږ د شخړو په مدیریت کې له نوي وضعیت 

رسه 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 رسه په رس 

کې راځي. راپورونه وړاندیز کوي چې د ترکیې بې پیلوټه 

الوتکو د اذربایجان لخوا کارول شوي د S-300 مشهور 

توغندي سیسټم بې اغیزې کړی، چې د مرص، 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 

پیچيل S-400 توغندي د بریښنایی جګړې، د شعاع 

ضد توغندیو او دقیق الرښود مهìتو د ګډې کارونې 

پروړاندې بې اغیزې ثابت شوي. حتی یو هیواد لکه 

سعودي عربستان، چې زیات پرمختليل هوایي دفاعي 

سیسټمونه لري، چې ډیری یې غرß دي، د سعودي 

د آرامکو پر تاسیساتو د 2019 د 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 الس ته ولوېدې، نړۍ په منځني 

ختیځ کې د سرتاتیژیک توازن پر وړاندې له یوې نوې او 

ستونزمنې ننګونې رسه مخ ده.

د دې ننګونې په مقابل کې، عرصي 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 سرته وسله 

ګرځېدلې، خو کارول یې د مرشوع او نامرشوع 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 يش. 

مثالً 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 رسه تاسو ته د ليکوال عصام عباس امني د مړينې 
خرب درکوو. د هغه مړينې د یونیپث لوستونکو لپاره او د عراق دفاع 

ياست لپاره لويه ضايعه ده. وزارت د استخباراتو او امنيت ر
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بهرنۍ مرستې 
د لبنان وسله  
کونه  وال ځوا

پياوړي کوي

کونه د 2021 په جنورۍ کې د طرابلس په شمايل  د لبنان امنیيت ځوا
یون پرمهال د ساتنې لپاره والړ دي.  ګیټي انځورونه ښار کې د عامه الر
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د لبنان وسله  وال ځواکونه به له متحده ایاالتو څخه 67

ملیونه اضايف ډالر ترالسه کړي، ترڅو د هیواد په ثبات کې 

مرسته وکړي.

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر مرستیالې ویکتوریا 

نوالند د 2021 په اکتوبر کې د لبنان پالزمینې بیروت ته د 

خپل لومړي سفر په جریان کې نوې بودیجه اعالن کړ.

دغه هیواد له ژور اقتصادي بحران رسه مخ دی، چې د 

کوويډ- 19 او د 2020 بیروت بندر چاودنې له امله ال شدید 

شوی. د لومړنیو توکو کمښت د قاچاق د پراخیدو المل شوی 

چې د لبنان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوه.

د 2021 په سپتمرب کې په عملیاتو کې د انصار په 

ښارګوټي کې د ځمکې الندې ټانکونو کې ذخیره شوي 

سلګونه ټنه قاچاق شوي نفت ونیول شول. په ورته وخت 

کې پولیسو په بعلبک کې یوه الرۍ چې شل ټنه امونیم 

نایرتیت پکې بار وو، کشف کړل. د لبنان د کورنیو چارو 

وزارت څیړنه وکړه ترڅو پوه يش چې دغه کیمیاوي ماده، 

چې ډیر وخت د کرنیزو رسې په توګه کارول کیږي، د 

چاودیدونکو توکو د تولید لپاره وه که نه.

امونیم نایټریټ د بیروت په بندر کې د اګیسټ 2020

په 4 د چاودنې رسچینه وه. په سلګونو ټنه دغه ترکیب، چې 

په ناسم ډول په بندر کې ذخیره شوی و، د ناورین المل شو 

چې 214 کسان یې ووژل او 6,500 نور یې ټپیان کړل. دې 

غمیزې د پالزمینې ځینې برخې ویجاړې کړې.

پر متحده ایاالتو رسبیره، نور نړیوال رشیکان د لبنان د 

خلکو د کړاوونو کمولو لپاره د اکìالتو او پیسو مرسته کوي.

د فرانسې د دفاع وزارت د 2021

په جون کې یو مجازی کنفرانس جوړ 

کړ چې له رشیکو هېوادونو څخه یې 

د لبنان له وسله  والو ځواکونو رسه 

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 2021 په جوالی 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 اعالن وکړ چې لبنان ته 

به هره میاشت 70 ټنه خوراکي توکي ورکوي.

د اردن نظامي کارګو الوتکه د په 2021 په سپتمرب کې 

د رفیق حریري نړیوال هوایی ډګر کې راښکته شوه، د لبنان 

رستیرو ته یي 10 ټنه خوراکي توکي کښته کړل. لبنان ته د 

کویت مرستې دوام وموند ځکه د کویټ رسې میاشتې ټولنې 

په اګیسټ کې 8 ټنه طبي توکي، د ماشومانو وچې شیدې، د 

کوويډ- 19 واکسین او یو امبوالنس یې د لبنان رسې میاشتې 

ته واستاوه.

د متحده عرß اماراتو خلیفه بن زاید آل نهیان بنسټ، 

له لبنان میشتې دارالفتوا امدادي موسسې رسه په ګډه، په 

طرابلس او د شìيل لبنان په نورو ښارونو کې له 35,000

فامیلونو رسه د مرستې لپاره یو نوښت پیل کړ.  

Lebanese Army, Aljazeera.net, alquds.co.uk :رسچينې

د لبنان د پوځ 
شعار: عزت، 

قرباين، وفاداري 
د لبنان فوځ

یکان له اقتصادي  متحده ایاالت او د منځين ختیځ رش
بحران څخه په وتلو کې له لبنان رسه مرسته کوي

یونیپث کارکونکی
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یونیپث کارکونکی

عراق د نظامي استخباراتو ریاست د معلوماتو امنیت او شخيص امنیت  د
څارنې رسبیره 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 پیچيل 

بحرانونه دي او ریاست په میړانه، صرب او پاملرنې رسه د ماموریتونو په 

بشپړولو رسه بریا ترالسه کړې.

د نظامي استخباراتو د ریاست د رول په اړه د خربو کولو لپاره، یونیپث له 

عمومي رییس تورن جÃال فیض فضیل املعموري رسه وکتل.

یاست پلټون¶  د عراق د پوځي استخباراتو د ر
یزم ضد حیايت دنده تررسه کوي سرتګې د ترور
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یونیپث: د 2014 کال له جون وروسته د 
عراق استخبارايت سیستم څنګه بدل شو؟

Hybrid (هایربډ) جګړې بې  تورن جرنال املعموري:
له شکه د نړۍ پوځونه له نوو ګواښونو رسه د مقابلې 

لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي دي. ځکه چې نظامي 

استخبارات د ښاري جګړې د مال تیر دی، د بیړنيو 

ګواښونو له ډولونو رسه د سمون لپاره د استخباراتو په 

کار کولو کې ډیر بدلون راغلی. د عراق په شìل او 

لوېدیځ کې پر موصل او نورو سیمو د داعش برید یو 

سرت ټکان او د عنعنوي استخباراú عملیاتو د اغېزمنتیا 

یوه ریښتینې ازموینه وه. دې نړۍ ته قناعت ورکړ چې له عرصي جګړې رسه د 

متناسبو انساã او تخنیکي استخباراتو میتودونو رامنځته کولو او نوي کولو ته اړتیا 

لري، چې ټول شته وسایل د جګړو ګټلو لپاره پکې کارول کېږي، د نامتناسبې، 

هایربډ او نیابتي چګړې په ګډون.

استخبارات د ډېرو شخړو په هواري کې د پام وړ رول لري، د برشي او 

تخنیکي عواملو په یوځای کولو رسه د دښمن په اړه معلومات راټولوي، تحلیل 

کوي او ژر تر ژره یې امنیتي ځواکونو ته سپاري. دا مìنعتي بریدونو ته اجازه 

ورکوي چې د دښمن پالنونه شنډ کړي یا یې لوجستیک او ¹ویل قطع کړي یا 

یې له ټولنیز چاپیریال څخه جال کړي. امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر پټنځایونو 

او حجرو د عملیاتو په ترڅ کې په سìرټ فونونو، کمپیوټرونو او هارډ ډرایو کې 

 úساتل شوي خورا مهم معلومات او د ترهګرو فایلونو پر نیولو رسبیره، استخبارا

خدمتونو له دوی رسه د دغو بریايل ماموریتونو په تررسه کولو کې مرسته وکړه او 

دوی ته یې یو ډیټابیس چمتو کړ چې د دښمن راتلونکي اراده څرګندوي. .

لکه څنګه مې چې مخکې یادونه هم وکړه، د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې 

په جریان کې تکتیکونو نړیواله استخباراú ټولنه حیرانه کړه. د افواهاتو د خپریدو 

رسعت او د ټولنیزو رسنیو چینلونو کې د داعش آنالین پروپاګند اغیزمنتوب د 

دودیزو استخباراú عملیاتو له سستۍ رسه توپیر لري. له همدې امله، موږ د 

آنالین څارنې ټیمونو جوړول پیل کړل او په عملیاú قوماندې او تشکیالتو کې مو 

په ټولو امنیتي وسایلو کې استخباراú حجرې پرانیستې.

دې کار هغه رسعت زیات کړی چې استخباراú معلومات مناسبو برخو ته 

رسوي او د ترهګرو جرمي پالنونه یې شنډ کړل. د ګډو عملیاتو په خونه کې د 

استخباراú متخصصینو شتون د دښمن د ماتولو لپاره د قوي پالنونو په جوړولو 

کې مرسته کړې ده. د داعش پر وړاندې د نړیوال ایتالف د یوې برخې په توګه، د 

پوځي استخباراتو ریاست د نړیوالو استخباراú ادارو او په لومړۍ کرښه کې زموږ 

د پرمختللو پوځي واحدونو ترمنځ اړیکه بدله شوې ده. 

ایتاليف ځواکونو موږ ته د بهرنیو جنګیالیو او د هغوی د اړیکو په اړه دقیق 

معلومات راکړل. موږ له دوی رسه هغه معلومات تبدیل کړل چې زموږ کسانو په 

عملیاú واحدونو کې ترالسه کړي. له دغو ټولو رسچینو څخه – د عراقي ادارو او 

د ایتاليف ځواکونو څخه – استخباراتو د دښمن د بریدونو په شنډولو او د هغوی 

د مواضعو په ویجاړولو کې ډیره مرسته وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په بڼه د دوستو 

ځواکونو د تخنیکي پرمختګونو څخه ګټه پورته کول، د سپوږمکۍ انځورونو او په 

ځمکه کې د انساã استخباراتو د خدمت لپاره د دښمن د مخابراتو څارنې موږ پر 

دښمن براليس کړو او موږ د دوی پالنونه شنډ کړل.

په هرصورت، د بریا تر ټولو مهم اساس زموږ له 

امنیتي ځواکونو څخه د خلکو دوامداره مالتړ و. دوی 

د دښمن د خوځښتونو او د وسلو د زېرمو په اړه 

کره معلومات راکړل، چې موږ ته یې د آزادو سیمو 

په امنیت، د ترهګرو پر پټنځایونو د چاپو او نیولو 

رسبېره د ازادۍ لپاره په جګړه کې د اهدافو پېژندنه 

اسانه کړه. 

موږ همداراز د ترهګرو تر کنټرول الندې سیمو 

کې استخباراú هڅې ګړندۍ کړې او برشي رسچینې مو 

وګومارلې، د داعش په لیکو کې مو ځای پر ځای کړي، 

ترڅو د ترهګریزو موخو او رازونو په اړه پوهاوی ترالسه کړو او استخباراú واحدونه 

مو چمتو کړي چې بریايل عملیات تررسه کړي او اړین اهداف ترالسه کړي. موږ د 

پرسونل او ډلو تر منځ په ټولو داخيل شخړو پوهېدو او د دوی په لیکو کې مو د 

شکونو په رامنځته کولو او د نفاق د خپرولو لپاره کار وکړ، چې موږ ته یې په ټولو 

کچو کې د دوی د ماتې وړتیا راکړه. 

د وسله وال پوځ اعلی رسقوماندانۍ د استخباراتو د ریاست په څانګو کې 

د یو لړ بدلونونو امر وکړ، څو په ځمکنیو برخو کې له بدلونونو رسه همغږي او 

له تروریستي ګواښ رسه د مبارزې په برخه کې ال اغېزمن يش. په دغو بدلونونو 

کې تر ټولو مهم د ژورې کشفي لېوا بنسټ جوړول وو، چې د دښمن، د هغه د 

حرکتونو او فزیکي او انساã وړتیاوو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې یې 

فعاله ونډه درلوده. 

د نظامي استخباراتو ریاست او د هغه اړوند واحد خپل عملیات داسې 

تنظیم کړل ترڅو د اوسنيو ګواښونو له ساحې رسه د استخباراú او امنیتي غوښتنو 

پوره کولو لپاره مطابقت ولري. په دې کې په 2020 کې د استخباراتو او تروریزم 

ضد یوه هسته جوړول او په عرصي الوتکو او حرارú کامرو سمبال د ډرون واحد 

جوړولو تصویب شامل وو. 

یونیپث: د پوځي استخبارايت پرسونل د ودې لپاره ستاسو پالنونه 
څه دي؟

ریاست له ځانګړو نظامي مقرراتو او رشایطو رسه سم  تورن جرنال املعموري:
د اغېزمنو او وړ اشخاصو په ټاکلو او ګومارلو کار کوي. موږ د انتخاب دقت ته 

پاملرنه کوو او په هوښ، فزیکي وړتیا او رواã استقامت باندې ¹رکز کوو ځکه 

چې د استخباراتو افرس په ټولو برخو او رشایطو کې کار کوي او ښايي د دښمن 

د لیکو شاته په یوازې ځان کار کولو ته اړ يش. هغه باید د دې وړتیا ولري چې 

د خپل ځان دفاع وکړي، د دندې لپاره شهودي احساس ولري او د امنیت لوړ 

احساس وساú. د انتخاب پروسې او د لومړã روزنې بریايل پای ته رسیدو وروسته، 

پرسونل د کورنیو او بهرنیو استخباراتو په برخه کې تخصيص کورسونو کې برخه 

اخيل، لکه د معلوماتو راټولولو طریقه، ځکه د استخباراتو په تصمیم نیولو او د 

رسچینو د استخدام پر پروسې اغېز کوي. 

د دې لپاره چې هغه څه تکرار نه يش چې په 2014 کې وشول، باید په 

ښارونو کې دننه او بهر د ترهګرو د پټنځایونو او روزنتونونو مخه ونیول يش. 

لوی درست� تورن جرنال 
فیض فاضل املعموري
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اوسمهال د استخباراú ټولنې پراختیا او مالتړ اړین دی، ځکه دا د نظامي - امنیتي 

 úکولو لپاره خورا مهم لومړیتوبونه دي. استخبارا úټولنې بریالیتوب او عملیا

هڅې باید د نظامي او امنیتي رسچینو په کارولو رسه تقویه يش، چې دقیق او پر 

وخت معلومات چمتو کوي او په دښمن کې په درز پيدا کولو کې مرسته کوي.

د استخباراú خدمتونو اغیزمنتوب باید د تصدیقپاڼې او روزنې سیسټم په رامنځته 

کولو رسه هم زیات يش، چې د رهربۍ تصدیق شوي کادرونه او د برشي 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 استخباراú خدمتونو او نړیوالو سازمانونو رسه په 

ځانګړې توګه له تروریزم رسه د مبارزې په برخه کې همغږي او همکاري وکړو. 

استخباراú ټولنه باید په یو لړ انساã 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 پرمختليل تخنیکونه وکارولی يش چې په ټوله نړۍ کې د 

 úخدمتونو لخوا کارول کیږي. په معتربو رسچینو د استخبارا úعرصي استخبارا

ټولنې د ساتنې او مالتړ لپاره، چې له هغو پرته به معلومات الس ته راوړل سخت 

وي، باید بودیجه چمتو يش.

 úسکتورونو کې د استخبارا úموږ یو ډیټابیس جوړ کړی ترڅو په عملیا

څانګو او په ساحه کې له استخباراú او امنیتي افرسانو څخه ترالسه شوي 

معلومات ذخیره کړي. ډیټابیس د تروریستي ګواښونو د پیژندلو ته په کتو 

مطالعه او تحلیل شوی.

یونیپث: افرسان په ساحه کې د کار په تررسه کولو کې له کومو 
ننګونو رسه مخ دي؟

تورن جرنال املعموري: موږ مخکې له یوې پیچلې ستونزې رسه مخ وو، 
هغه دا چې استخباراú پرسونل چې په نظامي تشکیالتو کې یې کار کاوه، په 

داسې ماموریتونو مو ګìرل چې د دوی له تخصص رسه یې هېڅ تړاو نه درلود. 

له همدې امله د کشفي لېوا استخباراتو او قوماندانانو ته الرښوونه وشوه چې 

د استخباراتو افرسانو ته دې له امنیت او استخباراتو رسه 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 ساã؟

تورن جرنال املعموري: موږ د استخباراتو او له تروریزم رسه د مبارزې په 
هسته کې د تخنیکي تعقیب او آنالین 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 آنالین جګړې 

ډګر او انټرنیټ پورې اړه لري. نو پر دغه اساس، موږ لیوالتیا لرو چې د کمپیوټر 

او شبکې انجی±ان جذب کړو ترڅو په استخباراتو ریاست کې د ټیمونو برخه وي. 

موږ داسې څانګې لرو چې په الکرتونیکي جګړو کې تخصص لري، د هغو وسایلو 

څخه شواهد رابايس چې موږ یې د ترهګرو په پټنځایونو کې کشفوو او د خربو 

اترو په خونو او بریښنالیکونو کې د ترهګرو اړیکې څاروو او تعقیبوو.

یونیپث: د ترهګرۍ د تمویل رسچینو په وچولو کې د پوځي 
استخباراتو رول څه دی؟

تورن جرنال املعموري: د استخباراتو او له تروریزم رسه د مبارزې څانګه د 
بانکي انتقاالتو 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 ¹ویل پورې جدي تړاو لري، نو له همدې امله په ټولو ډولونو کې 

د ترهګرو د ¹ویل رسچینې وچول لومړیتوب دی. موږ له ایتاليف رشیکانو رسه 

نږدې کار کوو، ترڅو د کورنیو او بهرنیو مايل شبکو اړوند استخباراú معلومات 

رشیک کړو. دوی او دوستانه استخباراú ادارې په بهر کې د مشکوکو فعالیتونو 

تر تعقیب وروسته خپلې موندنې له موږ رسه رشیکوي، چې هرچا ته د کورنیو او 

بهرنیو ترهګرو مايل شبکو بشپړ انځور وړاندې کوي، ترڅو دوی په نښه کړل يش. 

یونیپث: ستاسو ځینو عواملو، چې د 43 واحد په نامه یادیږي، د 
آزادولو په جګړه کې د ترهګرو په ویره او له مل¶ خلکو رسه په اړیکو 

کې د پام وړ رول لوبوç. د دغه واحد په اړه موږ ته څه ویالی æ؟

تورن جرنال املعموري: په دې کې شک نشته چې د رواã عملیاتو واحد د 
دښمن په لیکو کې د ویرې او ګډوډۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی 

دی. دې واحد ته له رواã عملیاتو رسه د تړلو ټولو تولیداتو پالن جوړونې، تولید 

او توزیع دنده ورکړل شوې وه، ترڅو د دفاع وزارت د رواã عملیاتو په برخه 

کې یو متحد او تخصيص چلند ولري. دې قطعې ته د ميل امنیت د مشاوریت 

متخصصین او کارپوهان چمتو شوي او پرسونل یې د ایتاليف ځواکونو له خوا 

ځانګړي کورسونه لوستي دي. د قطعې قوماندان انګلستان او متحده ایاالتو ته 

واستول شو ترڅو په دغو دوو هیوادونو کې ورته واحدونه وڅیړي او له یو لړ 

تخصصونو رسه چې پيل شوي، بېرته راستون شو.

پر دې رسبیره، دا واحد د آزادۍ په جګړو کې په کارول شوې عرصي 

ټیکنالوژۍ رسه چمتو شوی، چې د تروریزم د ماتولو توان یې ثابت کړی دی. 

43 واحد هم پر دې بریالی شو چې خلک له امنیتي ځواکونو رسه همکارۍ 

ته وهڅوي او له هغوی رسه یې د راډیویي خپرونو او له هوا څخه د پاڼو په 

غورځولو له الرې اړیکې ټينګې کړې. په موصل کې غورځول شوو پاڼو داعش 

ګډوډ کړ، ځکه موږ دوی له کشفي الوتکو څخه لیدل چې په الرو 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 رسه د pبارۍ غږ، د ټانکونو تندر او د آزادۍ له جګړو څخه 

د چیغو په خپرولو رسه بریالی شو. ډېر ترهګرو حتی له ډزو پرته په ویره له کلیو او 

بانډو څخه وتښتیدل او خلکو ټوله شپه د سختو جګړو اورېدو خربه کوله. 

ک څخه د ښارونو له خالصون وروسته د  یونیپث: د داعش له نیوا
یتونه څنګه بدل شوي؟ استخباراتو مامور

تورن جرنال املعموري: له داعش ترهګرو څخه د ښارونو تر آزادېدو وروسته، 
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د استخباراتو ماموریتونو ¹رکز د تښتیدلو او پټو ترهګرو عنارصو په نیولو او ښکار 

کولو او د استخباراú فعاالنو لخوا د راټولو شوو معلوماتو د کره تحلیل پر اساس له 

مخنیوي عملیاتو رسه د ویدو سلولونو پالنونو پر شنډولو ¹رکز وکړ. پر دې رسبېره 

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 استخباراú وضعیت راپورونه او حرکتي تحلیلونه هم چمتو کوو او د 

کشفي قطعاتو له الرې 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 رسه چې له 

هوایی کشف او سپوږمکۍ څخه مو ترالسه کړي، د ټولنیزو رسنیو له پلیټفارمونو 

څخه د دښمن پر وړاندې د رواã عملیات پیلولو کې هم کار اخیستی. 

 úدغه ریاست د الوتکو، کامرو، تخنیکي توکو په چمتو کولو رسه په نظار

عملیاتو، تحلیل او د داعش رهربانو په تعقیب کې د ډرون رول په متحد کولو 

¹رکز لري. دا اداره داخيل بې ځایه شویو خلکو (IDP) لپاره د امنیتي چیک 

پروسیجرونو لپاره د ټیمونو او قطعاتو په جوړولو ¹رکز کوي او د خطرناکو 

فراریانو په اړه معلومات راټولوي چې ښايي د دوی په منځ کې پټ وي.

د رواã جګړې په اړه، موږ په هغو سیمو کې د افواهاتو په خپرولو ¹رکز 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 آنالین څارنې څانګې د 

داعش ترهګریزو ویبپاڼو په پیژندلو، نفوذ او ګډوډولو کې مهم رول لوبولی دی.

تخصيص ټیمونو د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼو او رسنیو د څارنې او تعقیب په 

واسطه د دښمن رواã حالت مطالعه کولو لپاره استخباراú معلومات هم راټول 

کړي، چې آیا هغه شخيص حسابونه دي که له ترهګریزو سازمانونو رسه تړاو لري. 

موږ له ملګرو رسه د ایتاليف ځواکونو په ګډ عملیاú مرکز کې په متحده 

 úټیمي روحیه کار وکړ. موږ دوی ته د لومړنیو عملیاتو په ترڅ کې کره استخبارا

معلومات ورکړل او همدا راز د دښمن د پیاوړي کېدو د مخنیوي په موخه مو 

تصفیوي بریدونه تررسه کړل، ځکه چې نړیوالو ایتاليف ځواکونو د داعش پر 

مرکزونو او پټنځیانو په سلګونو هوایي بریدونه تررسه کړل. موږ د عراق هوایی 

ځواک او د عراق فوځ هوایی چلند ته د ترهګرو پر وړاندې د هوایی هدفونو 

د پراختیا لپاره د پالنونو د یوې برخې په توګه اړین استخبارات چمتو کړل. دغو 

معلوماتو له ډیرو بریاليو هوایی بریدونو رسه مرسته کړې.

د آزادۍ د عملیاتو په جریان کې، موږ په مؤثره توګه له استخباراú قطعاتو 

رسه جنګي واحدونه پیاوړي کړل، چې هر یو یې له یوه افرس، نورو رتبو او د 

MRAPs ماین پر وړاندې مقاومت لرونکو، د برید څخه خوندي وسایطو چې پر

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، برشي رسچینو 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.

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 

ینونو حل کول؟  ناور

تورن جرنال سعد معان: د کورنیو بېځایه شویو خلکو (IDP) ناورینونه 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 يش او ان د ښکېلېدو قوانین 

یې بدل کړل؛ داسې چې ترهګر د دغو خلکو په منځ کې پټ وو او له دوی یې 

د انساã ډال په توګه کار اخیست. له ملګرو ملتونو او ایتاليف ځواکونو رسه په 

همغږۍ د کورنیو بېځایه شویو خلکو د کمپونو له جوړولو وروسته، موږ د ملکي 

وګړو په منځ کې د ترهګرو له نفوذ رسه مخ شوو.

نو له امر رسه 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 الندې کسانو ډېټابېس وررسه و، 

دوی دا کورنیو بېځایه شویو کسانو (IDP) له معلوماتو رسه پرتله کړل او له دې 

الرې د داعش عنارص او مرشان وموندل شول.

زموږ ریاست همداراز وکولی شوی چې په بېالبېلو 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 2017 کال په فربورۍ 

کې یې د ریاست په رهربۍ 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 دريس 

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.  

د عراق د رواين عملیاتو 43 واحد یو لوړ غږ کاروي ویناوال د بغداد له 
یزم ضد ماموریت. یان کې د ترور اوسیدونکو رسه  د اړیکو لپاره په جر

د عراق د پوځي استخباراتو ریاست
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نوې
ارتقا ته رسېږي

استخباراتي
شراکت

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 مالتړ څانګه، دریم پوځ/امریکا د پوځ مرکزي قومانده
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 والواليات املتحدة عىل توسيع سبل التعاون يف مجال 

االستخبارات العسكرية، وبات لديهì لقاءات أسبوعية 

تساهم يف تأم� املنطقة بعدما كانت مجرد اجتìعات عارضة.

 úفقد أعلن الرشيكان بحلول منتصف عام 2021 عن إ¹ام 63 لقاء استخبارا

ثنا� عىل مدار عام واحد، معظمها لقاءات افرتاضية يف ضوء إجراءات الحظر 

العام جرَّاء ف@وس كورونا (کوويډ- 19). وقد أقرت القوة الربية الكويتية والجيش 

األمري� باملنطقة املركزية هذا اإلنجاز من خالل االلتزام pواصلة هذه الرشاكة 

االستخباراتية الناجحة.

وقال اللواء بالجيش األمري� باتريك هاملتون، قائد قوة الدفاع سبارتان، وهي 

عبارة عن قوة متنقلة تساهم يف إسداء النصح للرشكاء يف الرشق األوسط وتدريبهم: 

"العالقات من األهمية pكان، وال ينبغي لكورونا أن يقف يف طريق الحفاظ عىل 

تلك العالقات؛ فمعرفة الجهة التي يصح االتصال بها عند حدوث مشكلة لهي 

ركيزة كل منصب وعالقة."

إلغاء معظم الفعاليات الحضورية،  سببت الجائحة يف مطلع عام 2020

كالتبادالت الثنائية؛ وملا كان الخصوم ال يأخذون قسطاً من الراحة أبداً، أدركت 

القوة الربية الكويتية ومديرية استخبارات الجيش األمري� باملنطقة املركزية، 

«جي 2»، أنَّ هذين الرشيك� ال يسعهì تحمل التأخ@ ألجل غ@  الشه@ة بـ

مسمى.

ورصَّح العقيد فيصل القطان، نائب مدير االستخبارات بالقوة الربية الكويتية، 

أنَّ رفع مستويات الوعي التكتي� والعملياd úثل أولوية إذا أرادت الكويت 

والواليات املتحدة الحفاظ عىل السالم يف املنطقة.

فيقول: "ال بدَّ أن نعمل جميعاً معاً الستعادة السالم؛ فقد رأينا مؤخراً القدرات 

التي طورتها التنظيìت التي تعترب معادية للسالم يف املنطقة، وتعمل هذه 

التنظيìت دون كلل أو ملل لعرقلة كافة الجهود املبذولة للحفاظ عىل السالم."

وpا أنَّ العالقة ب� رجال االستخبارات بالقوة الربية الكويتية والجيش األمري�

باملنطقة املركزية ليست جديدة، فيتوجب االلتزام بهذه الرشاكة والحفاظ عليها، 

ألنَّ رفع قدرة الرشكاء والتوافق العملياú لهì مفتاح نجاح املنطقة. ذلك

وقد كانت هذه العالقة تحدث بالدرجة األوىل يف املايض من خالل اللقاءات 

الحضورية للخرباء املتخصص�، واالستفادة من الوحدات املتقدمة كإدارة 

استخبارات قوة الدفاع سبارتان. ثمَّ أُضيفت ندوات يف وقت الحق حتى يتسنى

لكبار الضباط األمريكي� والكويتي� لقاء نظرائهم وجهاً لوجه. 

وقرر ضباط االستخبارات من كال البلدين مواصلة هذه الفعاليات عرب اإلنرتنت 

ت الجائحة يف عام 2020، واستخدم الفريق تكنولوجيا من «شبكة رشكاء  ح� تفشَّ

التحالف» ملواصلة تعاونه املثمر، ومع أنَّ هذه املنصة سمحت للرشيك� بالحفاظ

عىل التواصل بينهì، فقد خلقت حالة من االعتìد عىل شبكة باتت أحياناً تَُحّمل 

أك8 من طاقتها بسبب االستخدام املشرتك.

وبات ال مناص من عنرص اللقاءات الحضورية بسبب التهديدات اإلقليمية؛ 

ومع أنَّ هذه الفعاليات استفادت من التكنولوجيا االفرتاضية، فقد أكدت عىل 

اللقاءات املبارشة وجهاً لوجه. وقد تبنت مديرية االستخبارات والقطاعات القتالية 

األخرى بالجيش األمري� هذا النهج الهج� كمرشوع تجريبي، فزادت من تزامن 

اللقاءات االستخباراتية.

واقتضت الرضورة تعزيز هذه اللقاءات من خالل املنصة االفرتاضية بسبب 

قلة عدد عنارص الجيش األمري� باملنطقة املركزية املسموح لهم بالسفر لحضور 

الفعاليات املبارشة. ويتمثل الجانب املرشق يف أنَّ هذه التكنولوجيا سمحت 

بزيادة املشاركة يف هذه الفعاليات؛ إذ بات بوسع األجهزة واملؤسسات التي ندرت 

مشاركتها يف املايض الحضور بسهولة أكرب، وأصبحت هذه الفعاليات األسبوعية 

منابر ناجحة للتعرف عىل املخاوف األمنية اإلقليمية.

وتعتزم استخبارات القوة الربية الكويتية والجيش األمري� باملنطقة املركزية 

وقوة الدفاع سبارتان توسيع عالقتها من خالل اللقاءات املستقبلية، كربنامج يسمى

«التطوير املهني للضباط املستجدين».  

یاست  کونو د استخباراتو د ر ډګروال فیصل القتان، د کویټ د ځمکنیو ځوا
مرستیال، د Task Force Spartan G2 د لورا کراس له ډګرمن رسه وکتل.

د کویت ځمکين ځواکونه

الكويت



54

د لوړپوړې مرش پ�نیال

یونیپث کارکونکی

کونو مرش تورن جرنال عبدهللا بن حسن السليطي  د سمندري ځوا
د قطر ام�ي سمندري ځواک پراخولو او پیاوړتیا په ماموریت کې دی

د قطر سمندري ځواک
تقویه کول

~ د سمندري ځواکونو د مشر تورنجنرال عبدالله بن حسن السلیطي یو اصلي شعر، د قطر امیري سمندري ځواکونو قومندان

"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 الره او لنګر وه ... د خدای په نامه مو د سمندر 

څپې پرې کړې پر بادونو رسبېره ... موږ موجونه یو او موږ باد یو."

جغرافیه قطر ته اړتیا لري چې یو ماهر او هوښیار سمندري 
ځواک وساú. د یوې ټاپو وزمې په توګه چې د 563 کیلومرته ساحل 

رسه د عرß خلیج رسه یوځای کیږي، سمندري دفاع له پامه نه شو 

غورځولی.

د کښتیو تر لسیزو قوماندې وروسته، د سمندري ځواک تورن 

ج±ال عبدالله بن حسن السلیطي د قطر د سمندري ځواکونو د عرصي 

کولو او متنوع کولو رهربۍ لپاره سمبال شوې دی. 

سمندري رهربۍ ته د هغه لوړېدل د وسله والو ځواکونو د 

سرتاتیژیک ترمیم رسه سمون خوري. د تورن ج±ال السلیطي په مرشۍ، 

د قطر امیري سمندري ځواک په لویو کښتیو کې پانګونه کوي ترڅو 

د څو مليتي سمندري ایتالفونو 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 ¹رکز هم ورته مهم دی. 

تورن ج±ال السلیطي په یوې وروستۍ مرکه کې یونیپث ته وویل: 
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"زموږ پولې د سمندرونو لویو سیمو ته خالصې دي، چې د قاچاق 

او غیرقانوã سمندري یرغل پر وړاندې یې زیا4نونکي کوي." "لکه 

څنګه چې د سوداګرۍ لویه برخه د سمندر له الرې تررسه کیږي 

او زموږ ميل اقتصاد هم تر ډیره د ګازو او تیلو پر شتمنیو والړ 

دی چې له ساحل لرې موقعیت لري، دا ټول او نور د دې ميل او 

اقتصادي جوړښت د دفاع ماموریت پر خورا مهمه مسله بدلوي."

تورن ج±ال السلیطي 40 کاله وړاندې د قطر له وسله والو 

ځواکونو رسه 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 السه کړه. د ده مسلک 

رضبتي برید کونکو ځواکونو او بیړیو رهربۍ ته مخکې والړ. 

په دغه موده کې هغه له هېواده بهر په   مرص، فرانسه، بریتانیا 

او هالنډ کې د زده کړې او روزنې له الرې عميل او نظري پوهه 

ترالسه کړه.

د قطر د بیړیو او ساحيل دفاع د قوماندان په توګه د تورن 

ج±ال السلیطي بریالۍ دورې هغه د وسله والو ځواکونو لوړ پوړو 

رتبو ته معريف کړ: هغه په 2016 کې د قطر د سمندري ځواکونو 

مرستیال او په 2018 کې د سمندري ځواکونو قوماندان شو. 

تورن ج±ال السلیطي وویل، په 1971 کې د قطر له خپلواکۍ 

راهیسې، سمندري ځواکونو په څلورو پړاونو کې پرمختګ کړی 

دی. برتانوي توپ لرونکو کښتیو په 1970 لسیزه کې د هیواد 

د لومړۍ بیړۍ د مال تیر تشکیل کړ. Damsah دامسه کالس 

توغنديزې بېړۍ چې له فرانسې څخه په 1980 لسیزه کې ترالسه 

شوې، د سمندري ځواک ظرفیت یې لوړ کړ. قطر په 1990 لسیزه 

کې برتانوي Barzan بارزان کالس توغندیزې کښتۍ په خپلو 

دفاعي وسلو کې شاملې کړې.

هغه وویل "لکه څنګه چې د څلورم پړاو په اړه، دا یوازې یوه 

عادي یا معمويل مرحله نه ده، بلکې یو کوانټمي حرکت دی، چې 

له ایټالوي رشکت Fincantieri رسه السلیک شوې نوې پروژې د 

منلو او ابتدايي پيل کولو رسه پیل شو." "څلورم پړاو یو کوانټمي 

حرکت ګڼل کیږي ځکه چې دا د مناسب دفاعي اصولو په کارولو 

رسه د روښانه سرتاتیژیک لید رسه جامع او دقیق عرصي کول دي."

د Fincantieri کښتۍ به ترټولو لویې او غوره وسله والې 

کښتۍ وي چې تر اوسه قطر خدمت ورباندې کوي. په دوی کې 

د وچې -اوبو سرتاتیژیکه 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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کونو له  یکا د سمندري ځوا د قطر ام�ي تندر سمندري بېړۍ د امر
مرکزي قوماندې رسه په ختیځ 20 مدافع تمرین کې برخه اخلي. 

ضابط TRADALE BRYANT تردیل بریانت/د متحده ایاالتو فوځ

"موږ د نړيوالو اتحادونو پياوړتيا ته لېوال يو، که له ګاونډيو او 

يا هم لرې هېوادونو رسه وي." "موږ تل هڅه کوو چې د امکان 

تر کچې د لویو هیوادونو لکه متحده ایاالتو، ترکیې، فرانسې، 

برتانیې او ایټالیا رسه د نړیوالې همکارۍ رامنځته کړو."

~ د سمندري ځواکونو مرش تورن جÃال عبدالله بن حسن السلیطي
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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 رسحدونو دفاع کول له ټیکنالوژیکي 

پلوه اوس مهاله شوی ساحيل دفاعي بیټرۍ سیستم دی. دغه بیټرۍ د خلیج 

د همکارۍ شورا هیوادونو ترمنځ په خپل ډول کې بې  سارې دي. 

تورنج±ال السلیطي وویل: "دا یو پټ سیسټم دی، یوه سرتاتیژیکه 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 يش."

برشي پرمختګ په همغه اندازه مهم دی. ج±ال وویل، د پرمختګ لپاره 

سمندري لید درې ارکان لري: انساã پرمختګ، مادي پرمختګ او اخالقي 

پرمختګ د ایìندارۍ، وفادارۍ او غوره وايل پر بنسټ.

د قطر سمندري ځواکونو د جنګي کورسونو او عملیاú روزنې لپاره 

سمندري مرکز جوړ کړی دی. کور ته نږدې د سمندري افرسانو وروزنې موخه 

دا ده چې دوی ته عملیاú پوهه او مهارتونه د کورس دورې او د جنګي بیړیو 

روزنې ته ورته له الرې 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 رشایطو له ډېرو برابرو زده کونکو لومړی ټولګی 

منلی دی. 

قطر د انجی±ۍ، لوجستیک او ادارې په برخو کې د سمندري ځواکونو په 

لیکو کې د ښځو هرکيل پیل کړی دی. هغه بدلون چې ښځو ته اجازه ورکوي 

چې د ميل خدمت لپاره رضاکارانه کار وکړي، په 2018 کې رامنځته شو. 

تورن ج±ال السلیطي وویل: "په خپل نوي لید کې، سمندري ځواک یوه 

ميل پالیيس غوره کړې چې موخه یې د خپلو نارینه همکارانو تر څنګ د 

هیواد د سرتو ګټو د دفاع لپاره د ښځینه وړتیاوو هڅول دي."

ج±ال 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 رسه چې د ځمکنيو او بحري جنګي 

مهارتونو ترکیب دی، په کنډکونو ویشل شوی. دا ډول جنګي ځواک نه یوازې 

د زیا4نونکي ساحل څخه بلکې د 200 څخه 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 رسه چې مسلکي دي او 

د دې ډول ځواکونو اوږده سابقه لري، خربې اترې پیل کړي دي، نو موږ 

کوالی 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 سرتاتیژۍ بنسټ دی. د لویو 

جنګي بېړیو ترالسه کول به سمندري ځواکونو ته اجازه ورکړي چې تر داخيل 

اوبو هاخوا وګرځي. 

تورن ج±ال السلیطي وویل: "موږ ومونده چې زموږ د کښتیو بیړیو زموږ 

حرکت محدود کړی و او موږ نشو کولی د عرß خلیج څخه هاخوا والړ شو. 

"موږ د نوو کښتیو ترالسه کولو ته لیوال یو چې په عمومي ډول د اروپایی 

ځواکونو او په عرß سمندر کې د متحده ایاالتو له ځواکونو رسه د نړیوال 

ګډون فرصتونه رامنځته کړي."

تورن ج±ال السلیطي (یو ښه لوستی سړی او همدارنګه یو تکړه کیښتي 

وان)، په سمندري ځواک کې له خپلو ماتحتانو څخه د ورته ذهنیت پوښتنې 

هڅوي. ج±ال په فرانسوي ژبه کې مهارت لري او د فرانسې سمندري کالج 

کې یې زده کړې کړې. هغه وروسته په مرص کې په نظامي علومو کې ماسټري 

وکړه. 

لکه څنګه چې افرسان بهر ته د زده کړې لپاره لیږل کیږي، تورن ج±ال 

السلیطي ¹ه لري کله چې دوی بیرته راستانه يش د متخصصینو او روزونکو 

په توګه کار وکړي. په ساده توګه په لیکچرونو کې برخه اخیستل او د روزنیزو 

الرښودونو کتل به نور دا کار نه کوي.

هغه وویل: "هرڅوک په خپله تخصيص 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.

 ãتورن ج±ال السلیطي خپله دنده د قطر د امیر شیخ ¹یم بن حمد آل ثا

او د قطر د وسله  والو ځواکونو د اعلی رسقومندان د لیدلوري پيل 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 رسه وي." "موږ تل هڅه کوو 

چې د امکان تر کچې د لویو هیوادونو لکه متحده ایاالتو، ترکیې، فرانسې، 

برتانیې او ایټالیا رسه د نړیوالې همکارۍ رامنځته کړو."

قطر خپل نِوی څو موخ�ه الزباره ټولګي د ایټالیا ساخت بیړۍ چلوي. 
د قطر ام�ي سمندري ځواک
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دسیمې شاخوا

یونیپث کارکونکی

کونه، د قطر د بهرنیو چارو وزارت، رویټرز، مالکم ایچ ک� کارنیګي  رسچينې: د لبنان وسله وال ځوا
Malcolm H. Kerr Carnegie منځين ختیځ مرکز

د قطر د العدید هوا/ اډې کارګران د 2021 په جوالی کې لبنان ته 
د برشدوستانه مرستو کڅوړې باروي.  فرانس پریس/ګیيت انځورونه

کونه له  د لبنان وسله  وال ځوا
نړیوال مالتړ څخه ګټه پورته کوي

لبنان د خپل ثبات او امنیت لپاره د ژمنو نړیوالو رشیکانو په مرسته د خوراکي 
توکو، درملو او نظامي تجهیزاتو عرضه کولو ته وده ورکوي.

د نړیوال مجازی کنفرانس په پای کې چې د 2021 په جون کې د فرانسې د 

دفاع وزیر Florence Parly فلورنس پاريل په کوربه توب شوی و، د فرانسې په 

مرشۍ رشیکو هیوادونو د متحده ایاالتو او ایټالیا رسه په ګډه ژمنه وکړه چې د لبنان 

له وسله  والو ځواکونو (LAF) رسه به د هیواد اقتصادي بحران کې مرسته وکړي.

پاريل د لبنان د اردو او خلکو د دوامدار مالتړ لپاره د خپل هیواد ژمنې یوځل 

بیا تایید کړې، د امنیت او ثبات د مال 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 رشیکانو جلب و. 

د لبنان د وسله  والو ځواکونو قوماندان ج±ال 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 رسه ځواب ورکړ، ژمنه یې وکړه چې د لبنان وسله  والو 

ځواکونو ته به په میاشت کې 70 ټنه خواړه چمتو کړي او د قطر هوايي ځواک 

لومړۍ بار وړونکې الوتکه د 2021 د جوالی په 8 د بیروت - رفیق حریري نړیوال 

هوایی ډګر ته ورسیده.  

د مالکم ایچ کیر کارنیګي Malcolm H. Kerr Carnegie منځني ختیځ مرکز 

کې لوړ پوړی سالکار، ارم نیرګزیان Aram Nerguzian وویل: "د پاریس کنفرانس 

د دې لپاره دی چې ملګري هیوادونه دې ته وهڅوي چې تر 2021 پورې د لبنان له 

وسله  والو ځواکونو رسه د مرستې څرنګوايل په اړه په خالقانه فکر وکړي، همدارنګه 

په داسې الرو چارو چې د وسله  والو ځواکونو قوماندانۍ ته اجازه ورکوي چې پر 

خپلو ماموریتونو – مرزي امنیت، له تروریزم رسه مبارزه او داخيل ثبات ¹رکز وکړي." 

څنکه چې د لبنان د وسله  والو نیت لري د ټول هیواد استازیتوب وکړي او 

له کورنیو سیايس او ګوندي شخړو څخه ډډه وکړي، د لبنان خلک د ميل یووايل، 

خپلواکۍ او حاکمیت د ضامن په سرتګه ورته ګوري. دغه هیواد د 2020 کال د 

اګست په میاشت کې د بیروت د بندر د چاودنې په ګډون له یو لړ اقتصادي رضبو 

رسه مخ شوی، چې له نړیوال مالتړ پرته یې د نظامي چمتووايل ساتلو وړتیا له خنډ 

رسه مخ کړې ده.
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 (UNHCR) د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمېش±ي

وړاندوینه کوي چې له افغانستان څخه د کډوالو په شمېر کې 

زیاتوالی ښايي د منځنۍ او جنوß اسیا هېوادونو ته وغځېږي. 

له افغانستان څخه د ایتاليف ځواکونو له وتلو وروسته 

تاوتریخوايل په سلګونو زره نوي افغانان بې ځایه کړي دي.  

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 ال زیات يش. 

د زیاتېدونکو ښځو او ماشومانو په ګډون بې ځایه شوو ملکي وګړو د ملګرو ملتونو د 

کډوالو د عايل کمیش±ۍ او نورو هغو ادارو ته چې پر افغانستان ¹رکز لري، خپل کړاوونه 

بیان کړي دي. جګړه، غصب، د معیشت ضایع کېدل او د ټولنیزو خدماتو سقوط د دې الوتنې 

الملونه بلل شوي.

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمېش±ي ژمنه وکړه چې له نویو بې ځایه شویو 

افغانانو رسه به د بیړã رسپناه، خوراکي توکو، روغتیايي پاملرنې او نغدي مرستو په برخه کې 

مرسته وکړي. متحده ایاالتو هم لږ تر لږه 100میلیونه ډالر د هغو زیا4نونکو افغانانو د بیا 

میشتیدنې لپاره وقف کړي چې د تاوتریخوايل 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 بايس، 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 رسه الس او ګرېوان دی، دغه هېواد د 

2021 کال په دوß کې د ترمز رسحدي ښارګوټي ته څېرمه د خیمو یو ښار جوړ کړ. دغه کمپ 

د دوستۍ د پله (Friendship Bridge) لنډ سفر دی چې ازبکستان او افغانستان رسه نښلوي. 

د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د 2021 کال په جوالی 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 المل يش.»

  UNHCR ،Bloomberg ،Eurasianet :رسچینې

له انساني قاچاق سره 
د قرغزستان مبارزه

یونیپث کارکونکی

یونیپث کارکونکی

یرانو کابینه، کاکتوس میډیا، کبار  رسچينې: د قرغزستان د وز

د قرغزستان د وزیرانو کابینې اعالن وکړ چې په بشکیک کې یې د 

 ãپه همکارۍ له انسا (OSCE) اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان

قاچاق رسه د مبارزې په اړه د لومړي ميل ورته کولو یا شبیه سازۍ 

¹رین پیل کړی.

دغه څلور ورځنۍ تقلیدي ¹رین د قرغزستان په اسیک کول 

والیت کې تررسه شول. د قرغزستان د وزیرانو د کابینې مرستیالې 

زیلدیز باکاشووا Zhyldyz Bakashova او په قرغزستان کې د اروپا 

د امنیت او همکارۍ سازمان د پروګرام د دفرت مرش الیکيس روګوف 

Alexey Rogov دغه روزنیز پروګرام پیل کړ. 

 ãد قرغزستان چارواکي د یوې نوې تګالرې له الرې د انسا

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 ويش. 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 (OSCE) جوړه کړې چې د قرغزستان قانون 

پيل کونکي ادارې، څارنواالنو، د کار مفتشانو، ټولنیزو خدمتونو او 

غیر دولتي او نړیوالو سازمانونو په ګډون تر 60 د زیاتو کارمندانو 

اجنسیو لپاره په ادارو کې پيل کیږي. 

دغه ورته کول یا شبیه سازي په ریښتیني وخت کې د قاچاق 

ضد اقداماتو په چاپیریال کې د امکان تر کچې له واقعیت رسه 

ورته والی لري. دا پروګرام د انساã قاچاق د مخنیوي، د قربانیانو 

مالتړ، د حکومتي او غیر دولتي سازمانونو د مهارتونو د ښه کولو او 

د قرغزستان د قانوã سیسټم د تازه کولو لپاره ډیزاین شوی. 

دغه ¹رینونه د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د 2021 کال 

د جوالی 30مې د اعالمیې په تعقیب وو چې د انساã قاچاق 

د مخنیوي لپاره یې 100 ورځنی معلوماú کمپاین پیل کړی و. 

د کورنیو چارو وزارت د جنایي پولیسو د خدماتو مرش مارلیس 

ژومابایف Marlis Dzhumabaev په وینا، دا کمپاین د ملګرو 

ملتونو د عمومي اسامبلۍ له خوا د جوالی 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 پالیيس باید په 

غالمۍ کې د بند پاتې خلکو ژغورل او بیا توانا کول شامل وي.

افغان کورنۍ بې ځایه شوې 
د 2021 کال په جون 

میاشت کې له تاوتریخوايل 
څخه د خالصون لپاره 

په کندز کې راټولیږي. 
فرانس پریس/ګیيت انځورونه

ملګري ملتونه: مرکزي او جنويب اسیا 
یان رسه مخ دي د افغان کډوالو له جر
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یونیپث کارکونکی

او پوځونه رسه متحد کوي، ترڅو د یوې ګډې موخې مالتړ وکړي - هغو کسانو ته 

مرستې چمتو کړي، چې سخت اړمن دي. 

بحرین د برشي ناورینونو او وسله والو شخړو په ځواب کې مهم رول لوبوي. د 

ملګرو ملتونو د برشي چارو د همغږۍ دفرت (UNOCHA) په وینا، دغه پاچاهي په 

ټوله نړۍ کې د برشي عملیاتو لپاره د زکات او صدقې له الرې مرسته کوي. له دغو 

مرستو څخه به تر 33 ډېر 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 رسې میاشتې 

ټولنې او شاهي خیریه سازمان له الرې ورکول کیږي.   

NAVCENT،UNOCHA ،رسچینې: د بحرین خربي اژانس

رسچينې: د لویدیځې آسیا لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي او 
 ،SABA کمیسیون، د یمن خربي اژانس سبا ëټولن

https://alsharaeanews.com

یونیپث کارکونکیسعودي 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 مايل مرسته چمتو کوي. 

د یمن لپاره د سعودي پرمختیا او بیارغونې 

پروګرام موافقه کړې چې د 2020 او 2021 په جریان 

کې د 796 زده کونکو لپاره تر 2 ملیون ډالرو زیات 

د زده کړې لګښت ورکړي. 11 میلیونه نور ډالر د 

2020 تعلیمي کال په جریان کې د 6,136 زده کونکو 

لپاره د زده کړې او فیسونو لپاره ځانګړي شوي.

د تحصیيل بورسیې پروګرام د 2021 په جون 

کې د یمن د لوړو زده کړو او ساینيس څیړنو وزیر 

خالد الوصاß، د پالن او نړیوالې همکارۍ وزیر واعد 

بطیب او په یمن کې د سعودي سفیر محمد الجابر 

 ßلخوا السلیک شوی تړون کې شامل شوی و. الوصا

یادونه وکړه چې دا تړون به د زرګونو زده کونکو 

مايل ستونزې کمې کړي، چې ډیرو یې د هیواد د 

ویجاړونکي کورنۍ جګړې په جریان کې په بهر کې 

نوم لیکنه کړې. 

 پاچا سلìن بن عبدالعزیز په 2018 کې د یمن 

لپاره د سعودي د پراختیا او بیارغونې پروګرام جوړ 

کړ ترڅو د یمنیانو د ژوند کیفیت ښه کړي.

پر تحصیيل بورسونو رسبیره، دا پروګرام د یمن 

حکومت ته د 400 ملیونه ډالرو په ارزښت د پټرولیم 

مشتقات هم چمتو کوي ترڅو تر 80 ډیرو بریښنایی 

فابریکو ته تیل ورکړي.

د سعودي په نورو ¹ویل شوو مهمو پروژو کې 

په املهره کې د پاچا سلìن 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.

ین او متحده ایاالتو ګډونوال د 2021 په مې کې په ماناما کې د  د بحر
برشي عملیاتو په ورکشاپ کې د یوې قضیې په اړه بحث کوي. 

د ضابطی رتبې افرس، دویم فرقه مرش جوردن کروچ/د متحده ایاالتو سمندري ځواک

بحرین برشدوستانه 
کارګران پیاوړي کوي 

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 2021 په می 

کې د دوه ورځنيو برشي عملیاتو ورکشاپ کوربه و.

دغه ورکشاپ د بحرین، متحده عرß اماراتو او متحده ایاالتو څخه د 40

څخه زیاتو نظامي او ملکي مرشانو په ګډون، د متحده ایاالتو د سمندري ځواکونو 

مرکزي قوماندانۍ (NAVCENT) او د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې 

لخوا چمتو شوی او د بحرین د کورنیو چارو وزارت د عمومي امنیت مرستیال 

تورن ج±ال عبدالله محمد الزاید یې مالتړ کړی.  

په اجنډا کې هغه موضوعات شامل وو چې هدف یې برشي ناورینونو ته 

د ځواب ویلو لپاره د ګډونوالو مهارتونو او پوهې لوړول وو: بیړã مدیریت، په 

ناورین کې د غربګون ښه والی، د ساري ناروغیو د بقا سرتاتیژی، بیړنۍ عمومي 

جراحي او بیړã په هوښ راوستل.

"د NAVCENT قومندان، وایس آډم وویل: "برشي ناورینونه په مهالویش 

رسه نه پیښیږي. دوی عادالنه خربداری نه وړاندې کوي، او دوی په ځانګړي 

ظلم رسه پر زیا4نونکو کسانو برید کوي. براډ کوپر Brad Cooper په خپلو 

پرانیستونکو څرګندونو کې. 

"خو بیا هم موږ پوهیږو چې ناورینونو ته ځواب په برشیت کې خورا ښه 

کسان راوړي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خلکو، نړیوالو سازمانونو، حکومتونه 
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کارانو لخوا په موقيت ښوونځي کې په ټولګي کې ګډون کوي.  فرانس پریس/ګیيت انځورونه بې ځایه شوې یمين نجونې د 2021 په مارچ کې په حدیده کې د رضا

یونیپث کارکونکید یمن د شخړې بیه ماشومان پرې کوي

د یونیسف د یوه راپور له مخې، د یمن د مرشوع 

حکومت او حو` ملیشو تر منځ شپږ کلنې جګړې د 

نورو شیانو تر څنګ تر 2 میلیونو زیات ماشومان له 

زده کړو بې برخې کړي دي.

په 2015 کې، شاوخوا 890,000 ماشومان له 

ښوونځي څخه پاتې وو، چې د اوسني مقدار تر نیìیي 

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 برشي بحران پای ته 

رسولو لپاره حل الره ومومي.

ډیری ویره لري چې دا ماشومان به هیڅکله 

ښوونځي ته راستانه نيش، 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 ترالسه 

کړې. د ښوونځي ډیری ودانۍ د کورنۍ جګړې له امله 

زیا4نې شوي - زیا4نې شوې ودانۍ، په پناه ځایونو 

بدلې شوي یا حو` 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 رستیرو کمبود پږره کولو لپاره جګړې ته اړ کړي دي. 

د دې ګومارنې ځینې برخې د بېکاره ماشومانو لپاره د 

دوß کمپونو چمتو کولو په پلمه تررسه کیږي.

د 2015 د مارچ او 2021 فربورۍ ترمنځ، تر 3,600

ډیر یمني ماشومان د وسله والو ډلو لخوا ګومارل شوي 

او مخکې راپور ورکړل شوی و چې د 5 او 17 کلونو 

ترمنځ د یمن 17% ماشومان د دوی د کار لپاره استثìر 

شوي.

ملګري ملتونه اټکل کوي چې له 10 څخه اته 

یمني ماشومان له هغو کورنیو رسه ژوند کوي چې عاید 

یې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره کايف نه 

دي. د اټکل له مخې 170,000 ښوونکو ته له څلورو 

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 اسايس قانون 54مه ماده بیانوي چې 

تعلیم د ټولو اتباعو حق دی. په یوه برخه کې یې 

داسې راغيل: 

"دولت باید د مختلفو ښوونځیو او کلتوري او 

تعلیمي موسسو په جوړولو رسه له قانون رسه سم 

تعلیم تضمین کړي. اسايس زده کړه الزمي 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 وساú، دوی ته دیني، فکري او 

فزیکي زده کړې او په ټولو برخو کې د دوی د استعداد 

د ودې لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي.»

aljazeeara.net ،رسچينې: یونیسیف
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د اماراتو د دفاع وزارت یوه هیئت چې مرشي یې 

تورن ج±ال ډاکټر مبارک بن غفان الجابري کوله 

د 2021 په جون کې په ابوظبي کې د الک هیډ 

مارټین Lockheed Martin د نوښت او امنیتي 

حلالرو له مرکز (CISS) څخه لیدنه وکړه.

رابرټ هارورډ، په منځني ختیځ کې د الک 

هیډ مارټین اجرایوي رییس، د کورã دفاعي 

صنعت د پراختیا په لور د اماراú انجنیرانو 

مهارتونو ته د ودې ورکولو لپاره د خپل رشکت هڅو ته پراختیا ورکړه.  

رییس انجینیر هاال الزرقاã چې CISS ته د اماراتو لومړۍ ښځینه انجی±ې په توګه 

کار کوي، پالوي ته د CISS پروګرامونو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل چې د اماراتو 

نوښت او د دفاع او فضا صنعت کې د ځوانو اماراتیانو وړتیاوو ته وده ورکوي.

الک هیډ د 2018 په ډسمرب کې په ابوظبي کې د همکارۍ یو مرکز پرانست ترڅو 

نوښت وپلټي، امنیت ته پرمختګ ورکړي او له متحده عرß اماراتو (UAE) رسه د نظامي 

تجهیزاتو تولید شاملولو لپاره د خپل اقتصاد ته د تنوع کورولو لید ترالسه کولو کې مرسته 

وکړي. د الکید په وینا، CISS له متحده ایاالتو څخه بهر په خپل ډول کې لومړی دی.

له 2017 راهیسې، CISS تر 100 د ډیرږ اماراú انجی±انو کوربه توب کړی چې په 

دفاعي صنعت کې د ځانګړو روزنیزو پروګرامونو له الرې خپلو مهارتونو ته وده ورکړې 

ده. دا پروګرامونه د مصنوعي هوش، د ډرون ډیزاین، د د دفاع ورته کولو ¹رینونو، د 

سوداګرۍ مدیریت مهارتونو، د سافټویر پراختیا او د معلوماú ټیکنالوژۍ سیسټمونو په 

مدیریت کې روزنه ورکوي.

د کورã دفاعي صنعت د پراختیا لپاره، متحده عرß امارات نه یوازې د نړۍ په کچه 

پیژندل شوو مهìتو تولیدونکو فرعي رشکتونو ته ښه راغالست وايي، بلکې د 2014 په 

EDGE ډیسمرب کې اماراتو د دفاعي صنعت رشکت تاسیس کړ. دا د 2019 په نومرب کې د

په نامه لوی رشکت لخوا جذب شو او په 25 فرعي رشکتونو کې تر 12,000 ډیر خلک په 

کار ګوماري.  رسچينې: االتحاد، الک هیډ مارټñ، د اماراتو خربي اژانس 

د متحده عريب اماراتو د وسله 
کونو غړي په ابوظيب  والو ځوا

کې د نړیوال دفاعي نندارتون او 
کنفرانس د پرانیستلو په ترڅ کې 
ینات تررسه کوي، چې  پوځي تمر

د دفاعي صنعت وروستۍ السته 
راوړې نندارې ته وړاندې کوي. 

فرانس پریس/ګیيت انځورونه
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متحده عربي امارات کورني 
دفاعي صنعت ته وده ورکوي 

عراق له اردن او مرص رسه د 
یزې کوربه توب کوي رسمرش

د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي د مرص ولسمرش عبدالفتاح

السیيس او د اردن پاچا دویم عبدالله ابن الحسین ته د 2021 په جون 

کې په بغداد کې د سیمه ایزو مرشانو رسمرشیزې لپاره ښه راغالست 

ووایه.

مرشانو د اقتصادي همکارۍ لپاره د یوې سرتاتیژۍ په اړه بحث 

وکړ چې صدر اعظم الکاظمي نوی لیونټ Levant بويل. هغه غواړي د 

قاهرې، بغداد او عìن اقتصادونه نور هم نږدې کړي.

عراقي سرتاتیژیست حسین الجارس وویل: "دا پروژه د مرص په 

پراخ ځواک، د عراق د تیلو شتمنۍ او د اردن په جغرافیایي موقعیت 

کې پانګونه کوي، چې عراق له مرص رسه نښلوي." "د نوي لیونټ پروژه 

کیدای يش د یو پراخ بالک لپاره مرکز وي، چې کیدای يش ډیر ژر نور 

عرß هیوادونه جذب کړي، چې هدف یې د سیمه ایز دولت لخوا د 

¹ویل شوي تاوتریخوالی او افراطیت د زیاتوايل په ترڅ کې په سیمه 

کې د منځالرو هیوادونو په ګټه توازن ساتل دي."

الکاظمي د مرص او اردن د خپلو دوو ملګرو رهربانو له هرکيل 

وروسته، د سیمې امنیتي ننګونې بیان کړې او بالقوه اقتصادي حل 

الرې یې وړاندې کړې. 

الکاظمي وویل: "موږ په خپلو تېرو غونډو کې پر پانګونې او 

اقتصادي همکاریو ¹رکز 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 پيل کولو په پړاو کې یو." 

پاچا عبدالله د دغو خربو 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 رسه ودریږو."

ولسمرش السیيس په تېرو 30 کلونو کې عراق ته د مرص ولسمرش 

په لومړي سفر کې، د امنیت او ثبات د ترالسه کولو او له ترهګرۍ او 

افراطیت رسه د مبارزې په برخه کې د عراق د هڅو ستاینه وکړه. هغه 

د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د عراق – مرص – اردن 

د درې اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره د ګډو پروژو مالتړ اعالن کړ.

د بغداد غونډه په پرلپسې ډول څلورمه غونډه وه. لومړۍ غونډه 

د 2019 په مارچ کې په قاهره کې تررسه شوه او د یوې ګډې شورا په 

جوړولو رسه اوچ ته ورسېده. دویمه په متحده ایاالتو کې د 2019 په 

سپټمرب او دریمه یې د 2020 په اګیسټ کې په عìن کې وشوه.

رسچينې: االحرام، سکای نیوز  
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یاوو 30مه کلâه ملانځي ازبکان د خپلو دیپلوماتیکو بر

د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال ډګر جرنال تیمور ډنډي بایف، په کیڼه خوا 
کې، له مرستیال اډم�ول رسه وکتل. جیمز مالوی، د CENTCOM مرستیال 
قوماندان، د 2021 په جوالی کې.   ټام ګګن� TOM GAGNIER/د امریکا مرکزي قومانداين

رسچينې: د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، 

Podrobno.uz، ټویټر

د ازبکستان د خپلواکۍ د 30مې کلیزې په مناسبت، د 

امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوã بلینکن د دغه هېواد 

مرشان وهڅول چې د یوه پیاوړي سیمهإییز امنیتي 

رشیک په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.

بلینکن د 2021 د سپتمرب د کلیزې په مناسبت 

په یوه بیانیه کې وویل: "موږ د ازبکستان د بنسټیزو 

آزادیو مالتړ د اصالحاتو په ګډون د زړورو اصالحاتو د 

دوام مالتړ کوو." 

هغه په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله د 

سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره له ازبکستان 

رسه د سرتاتیژیکو همکاریو د پراختیا په برخه کې د 

امریکا دوامداره لېوالتیا څرګنده کړه.

بلینکن په خپله وینا کې د متحده ایاالتو لخوا 

ازبکستان ته له کوویډ- 19 وبا رسه د مبارزې لپاره د 3

میلیونه ډوزو واکسینو مرسته تکرار کړه. دغه واکسین 

ازبکستان ته د COVAX په نامه د توزیع د نړیوال 

پروګرام د یوې برخې په توګه استول شوي وو.

د وزیر بلینکن دا څرګندونې د جوالی په میاشت 

کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز 

کامیلوف رسه په واشنګټن ډي يس کې په بهرنیو چارو 

وزارت کې تر هغې لیدنې وروسته دي چې ډیپلوماتانو 

د خپلو هیوادونو ترمنځ د سرتاتیژیکو همکاریو او په 

منځنۍ آسیا کې د سیمه ییز امنیت مسلو په اړه خربې 

وکړې. 

وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې ازبکستان "د سیمه ییز 

امنیت او ودې لپاره یو مهم رشیک پاتې دی." بلینکن 

دې ته په اشارې رسه چې دواړو هېوادونو سږکال د 

ډیپلوماتیکو اړیکو د 30مې کلیزې ملانځنه وکړه، د دوه 

اړخیزو اړیکو د ژورتیا پر اهمیت ټینګار وکړ، چې په 

2016 کې د شوکت میرضیایف د ولسمرش په توګه له 

ټاکل کیدو راهیسې د پام وړ ښه والی پکې راغلی دی. 

بلنکن د بهرنیو چارو له وزیر کامیلوف رسه د 

کتنې پر مهال ګاونډیو هېوادونو ته د ازبکستان د 

رسېدنې ستاینه وکړه. پدې کې د C5+1 سیمه يیز 

ډیپلوماتیک پلیټ فارم شامل دی، چې د ګډو اندیښنو 

د موضوعاتو د حل لپاره د مرکزي آسیا پنځه هیوادونه 

او متحده ایاالت رسه یوځای کوي. 

قزاقستان له ناټو او امریکا 
سره همکاري تایید کړه

قزاقستان د 2021 کال په دوß کې د ناټو او متحده ایاالتو له مرکزي قوماندانۍ 

(CENTCOM) رسه د یو لړ غونډو په ترڅ کې چې له افغانستانه د ځواکونو له 

وتلو رسه یې سمون درلود، اړیکې پیاوړې کړې.

د 2021 په سپتمرب کې، ناټو ته د قزاقستان د پالوي مرش مارګوالن بیموخان، د 

ناټو رسمنيش ینس سټولټنربګ ته خپل باورلیک وړاندې کړ. دوی د قزاقستان او ناټو 

ترمنځ د همکارۍ په اړه خربې وکړې چې د دفاع او امنیت اړوند کورã اصالحات 

پکې شامل دي، چې د قزاقستان او ناټو ترمنځ د 2025-2022 لپاره د انفرادي 

مشارکت د عمل پالن پروګرام کې ذکر شوي.

په دې کتنه کې بایموخان او سټولټنربګ د افغانستان پر وضعیت او د 

افغانستان خلکو ته د برشي مرستو د رسولو پر احتìيل الرو چارو خربې وکړې. 

بیموخان همداراز په لبنان کې د ملګرو ملتونو د موقت ځواک د یوې برخې په 

توګه په لبنان کې د 120 قزاق سوله ساتو ځواکونو د خدمت په ګډون د نړیوال 

امنیت په ټینګولو کې د قزاقستان پر ونډې ټینګار وکړ. 

ناټو له قزاقستان رسه په 1992 کې، کله چې دغه جمهوریت تر شوروي وروسته 

د شìيل اتالنتیک همکارۍ شورا رسه یوځای شو، اړیکې ټینګې کړې. قزاقستان 

وروسته له هغه د سولې لپاره د مشارکت پروګرام کې شامل شو، چې د 1994

راهیسې په یورو اتالنتیک سیمه کې د ناټو او انفرادي هیوادونو ترمنځ دوې اړخیزې 

همکارۍ ته وده ورکوي.

 ،Timur Dandybayev په لومړیو کې، ډګر ج±ال تیمور ډنډي بایف ßد دو

د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال، د اډمیرول له مرستیال رسه خربې اترې وکړې. 

جیمز مالوی James Malloy، د CENTCOM مرستیال قوماندان، د فلوریډا په 

مرکزي دفرت کې.

دواړو مرشانو له ترهګرۍ رسه د مبارزې، د رسحدي امنیت او پوځي ¹رینونو په 

برخو کې د هېوادونو پر دوامداره همکارۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د حکومت 

د بدلون ته په پام رسه، قزاقستان له امریکا او ملګرو رسه د سرتاتیژیکو اړیکو د دوام 

مالتړ څرګند کړ.  

قزاقستان په فعاله توګه له ناټو او متحده ایاالتو رسه په نظامي روزنې، ¹رینونو، 

د ناورین او پالیيس په پالنولو کې دخیل دی. دوه لوی ګډ ¹رینونه چې د قزاقستان 

رستیري برخه پکې اخيل سټیپ ایګل Steppe Eagle او سیمه ییزه همکاري دي. 

دا روزنه د څو مليتي ثبات ماموریتونو لپاره د قزاقستان رستیرو په چمتو کولو کې 

Kazinform ،Delovoi Kazakhstan ،NATO ،Regnum :مرسته کوي.  رسچينې
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یونیپث کارکونکی

یونیپث کارکونکی

ترکمنستان د اروپايي اتحادیې همکاري خوندي کوي
ترکمنستان له اروپايي اتحادیې رسه د امنیت، با 

ثباته پرمختګ او برشي مرستو په برخو کې پر 

همکارۍ ¹رکز کړی. دا هڅې د په ډسمرب کې، 

کله چې عشق اباد د «د سولې او باور سیاست 

– د نړیوال امنیت، ثبات او پرمختګ بنسټ»

کنفراسن کوربه توب وکړ، زیاتې شوې.

د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر، راشد 

میریدوف له فرصته ګټه واخیسته چې د مرکزي اسیا 

لپاره د اروپايي ټولنې له ځانګړي استازي او سفر، 

تېرهي هکاال رسه ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.

پر سیمهییزه وده ¹رکز کوونکو دغو پروژو 

رسبېره، د ترکمنستان او اروپايي ټولنې استازو د 

سایربي جرمونو پر وړاندې مبارزې لپاره پر هڅو 

او له کووېډ- 19 وروسته بیالوژیکي امنیت باندې 

بحث وکړ.

په دویمه لیدنه کې یې د ترکمنستان لپاره د 

اروپايي ټولنې له استازي، دیېګو روییز الونسو رسه 

د چاپېریال ساتنې پر اندېښنو او د دغه هېواد د 

سودګارۍ اقلیم پر وده پر خربو ¹رکز وکړ. سفیر، 

الونسو ټینګار وکړ چې ترکنستان او اروپايي ټولنې 

په 1998 کې د ډيپلوماټیکو اړیکو له جوړېدو 

وروسته، دا اړیکې ډېرې پیاوړې کړې.

د دغو اړیکو داوج ټکی په 2019 کې و 

چې اروبايي ټولنې په ترکمنستان کې د خپلې 

استازولۍ په اړه هوکړه ومنله. ترکمنستان د 

اروپایي ټولنې لخوا ¹ویلېدونکو تر 20 زیاتو 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.

رسچينې: ترکمن پورټل، کسپñ نیوز، ملګري ملتونه 

یر، شاه محمود قریيش، ښي لوري ته، او د  د پاکستان د بهرنیو چارو وز
یر، شهزاده فیصل بن فرهان آل سعود د 2021 سعودي د بهرنیو چارو وز

یان کې.   په جوالی کې په اسالم اباد کې د یوه خربي کنفرانس په جر
فرانس پریس/ګیيت انځورونه

کستان د سعودي د بهرنیو چارو له  پا
یر رسه د امنیت په اړه خربې وکړې وز

او سعودي عرب د افغانستان، په یمن کې د کورنۍ جګړې  کستان پا
ختمېدو او اقتصادي اړیکو په ګډون د دواړو هېوادونو اړوندو امنیتي 

مسایلو په اړه خربې وکړې.

د 2021 په جوالی کې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، شاه محمود 

قریيش په اسالم 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، خربو 

اترو او د خربو اترو له الرې د ستونزو د حل د لومړیتوبونو په اړه ډېر رسه 

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 عايل شورا په اړه وې چې اصيل کار یې د اقتصادي همکاریو وده 

ده. سلګونه زره پاکستاã 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. 

قریيش وویل: «موږ د هغه څه په اړه چې جوړښت یې باید وي، ښه 

پرمختګ کړی او لکه څنګه چې یو سازمان باید ښکاره يش او څنګه چې یو 

کاري پالن باید وي.»

آل سعود یې خربې تایید کړي: «موږ له شک پرته د هغه ارزښتان 

ګډون په اړه خربې وکړې چې پاکستاã 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، ج±ال قمر جاوید باجوه له دې فرصت څخه په ګټه 

اخیستنې له سعودي رسه 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 مالتړ 

موندلو په هڅه کې دی او سعودي عرب له پاکستانه غواړي چې په یمن 

کې د ثبات راوستلو په برخه کې مرسته وکړي.

یره، د نړیوالو خدمتونو عامه اړیکې، رویټرز رسچينې: الجز
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په یوه پرمختګ کې چې ښايي د کلونو کورنۍ 

 ãìجګړې تاوتریخوالی راټیټ کړي، یو ع

پالوی د 2021 په جون کې صنعا ته ورسېد 

چې د یمن مرشوع دولت او هو` یاغیانو تر 

منځ د اوربند پر رشطونو خربې اترې وکړي.

هو` رهربانو په امتحاã توګه د یمن 

دولت له لوري د بحري محارصې 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 ډیپلومايس به «�ره ورکړي». 

نړیواله ټولنه د ایران مالتړ لرونکې هو` 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 وژيل 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 عميل پالن رسه مرسته وکړه، چې د ایران 

د 2015 کال د اتومي معاملې په نوم هم یادېږي، بلکې هڅه یې وکړه چې قطر او 

نور د خلیج همکارۍ شورا هېوادونه په 2017 کې په اړیکې کې له درځ وروسته 

بیا رايض 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 2021 په جنورۍ کې سټېج برابر يش.

عìن چې سیايس، اقتصادي او تولنیز ثبات په نړیواله کچه د دوی له ظاهري 

بې طرفۍ رسه تړلې، د ښکېلو اړخونو دا باور یې ترالسه کړی چې د یوه بې غرضه 

او بې پلوه منځګړي په توګه شخړې حل کړي. 

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

یونیپث کارکونکی

کویټ له ترکیې سره خپلې 
یونیپث کارکونکیاړیکې پیاوړې کوي

د کویټ کìنډو د 2021 کال په جوالی کې د ترکیې ځانګړو عملیاتو 

له واحد رسه د ګډو 10 ورځنیو پوځي ¹رینونو په موخه ترکیې ته سفر 

وکړ د کویټ د کìنډو 25ام غونډ د ډګروال نصیر مسعود االوطیبي 

په قمندانۍ هڅه وکړه چې د دواړو هېوادونو تر منځ د ګډې مبارزې 

مهارتونو ته وده ورکړي.  

د کویټ د پوځ د مورال الرښودې څانګې اعالن وکړ: « د دغو 

¹رینونو کول د هغې پوځي همغږۍ دوام دی چې د ال ډېر توازن، د 

تجربو رشیکولو او ګډو هڅو په موخه کېږي». 

د کویټ د کìنډو 25ام غونډ وړاندې له دې په 2015 کې له ترکي 

پوځ رسه روزنه لیدلې وه. د دغه غونډ هسته په 1960 کې ډګر ج±ال 

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 مرش تر رهربۍ 

الندې د کویټ تر ټولو مخکښ د ځانګړو ځواکونو واحد شو او د 

کویټ د پځو د عمومي عملیاتو په مالتړ یې ماموریتونه تررسه کړل.

په ورته وخت کې د ترکیې د پارملان ویاند، مصطفی شنتوب کویټ 

ته سفر وکړ او د کویټ د ميل اسامبلۍ له ویاند، مارزوق عيل الغنیم 

او د کویټ له نورو مرشانو رسه یې ولیدل چې د دواړو لوریو تر منځ 

اړیکې پیاوړې کړي.

شنتوب وویل: «د دواړو هېوادونو د پارملان غړو په توګه خوشاله 

یو چې په نړیوالو پارملاã سازمانونو، چې موږ یې غړي یو، کې نیږدې 

دریځ نیسو او د زموږ د سیمې د ستونزو او اندېښنو په حل کې ګډ کار 

« موږ او کویټ نیږدې تاریخي اړیکې لرو او د دولتي چارواکو  کوو.»

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 بېالبېل اقتصادي، پوځي او امنیتي تړونونه 

السلیک کړل. د دغو تړونونو د څار لپاره دواړو هېوادونو په 2018 کې 

یوه ګډه کمېټه جوړه کړه. په کویټ کې د ترکي قراردایانو له لوري د 

پيل شویو پروژو ټولټال ارزښت تر 8 بیلیونو ډالرو زیات دی، تر ټوله 

لویه یې د کویټ په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو لپاره د 4.3 ډالرو 

په ارزښت د ترمینل جوړول دي.

Turkpress.com ،ډېلي صباح ،alkhaleejonline.net :رسچینه

یر، سید  د عمان د بهرنیو چارو وز
بدر بن حماد بن حمود البسیدي 

له خپل یمين سیال احمد اواد بن 
مبارک رسه په یمن کې د اوربند 

په اړه د 2021 په جون کې د 
عمان په مسکات کې وکتل.  

فرانس پریس/ګیيت انځورونه

د عمان منځګړي په 
یمن کې د سولې خربې  
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د اردن او متحده ایاالتو تر منځ د همکاریو د 

انعطاف مننې د بیا ښودلو لپاره، اعالحرضت پاچا 

عبد الله الثاã ابن الحسین او زوی یې شهزاده 

حسین ابن عبدالله په سپینه ماڼۍ کې د متحده 

ایاالتو له ولسمرش، جو بایډن رسه وکتل.

 د 2021 په جوالی کې په دغه ناسته کې پر 

بېالبېلو موضوعاتو بحث وشو؛ لکه د انرژۍ په 

بېخبنسټونو کې د پانګونې له الرې د اردن سیمه

ایز اقتصادي بشپړتیا، د بې مالګې کولو له الرې د اردن د اوبو د ذخیرو متنوع کول، د اردن د 

F-16  له نوي کولو د متحده ایاالتو مالتړ او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه. 

همداراز د سوریې له جګړې څخه اردون ته د تښتېدلو تر یو میلیون زیاتو کډوالو رسه پر 

برشي مرستو خربې اترې وشوې.

ولسمرش بایډن، له پاچا عبدالله رسه په خربو کې وویل: «تاسو تل له موږ رسه وئ او موږ به 

تل له اردون رسه وو.»

له متحده ایاالتو څخه د لیدنې پر وخت، پاچا د فلوریدا ټمپا ته هم الړ او هلته یې د 

متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې له پخواã قمندان، ج±ال کِِنت َمِکنزی رسه وکتل.

د ج±ال کِِنت َمِکنزی ادارې خرب ورکړل: «دواړو مرشانو په منځني ختیځ کې د رامنځته 

شویو ګواښونو پر رس خربې وکړې – له افراطیت رسه 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 خالقانه الرې چارې ګوري». ج±ال َمِکنزی 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 ساú. د بېلګې په 

توګه د 2021 په جوالی کې متحده ایاالتو له وبا رسه 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 Lion) ګډ مالتړ شامل دی، دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوی پوځي 

  CENTCOM ،نیو یارک ټایمز ،elaph.com، Aljazeera.net :¹رینونه دي.  رسچینې

یکا د مرکزي قوماندي  د امر
پخوا� قومندان، جرنال ِکِنت 
َمِکزنی د 2021 په جوالی کې 
یډا په ټمپا کې د اردون  د فلور

له پاچا اعالحرضت عبدهللا 
الثاين رسه روغبړ کوي.

ضابط رابرټ وېزېزن/د متحده ایاالتو پوځ

اردن له متحده ایاالتو رسه خپلې اړیکې پیاوړې کوي 
یونیپث کارکونکی

په قطر کې د نړۍ 
نقشې خوندي کول

یونیپث کارکونکی

رسچینې: alkhaleejonline.net، اېنډېپېنډېنټ، ګارډین 

 (ICSS) د قطر 2022 عايل کمېټې د سپورټ امنیت له نړیوال مرکز

رسه د 2021 کال په جوالی کې د تفاهم یو یادښت السلیک کړ 

چې د د 2022 فیفا نړیوال جام لپاره د امنیت، خوندیتوب پالن 

جوړولو او ظرفیت لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. 

د دغه یادښت له مخې به ICSS له عايل کمېټې رسه په 

بېالبېلو مهمو برخو کې مرسته وکړي؛ د ظرفیت جوړونې او روزنې 

لپاره یوه عمومي ماسټر امنیتي مفهوم رامځته کولو په ګډون. 

ICSS به له بېالبېلو هغو قطري کمېټو رسه همکاري او ګډ 

کار باوري کړي چې د 2022 فیفا نړیوال جام لپاره د اسانتیاوو، 

امنیت او خوندیتوب برابرولو دنده پر غاړه لري. 

د ICSS مرش، محمد هنزېب وویل: «د ICSS موخه دا ده 

چې د دغه ډول لویو سپورټي مراسمو د تنظیم امنیت خوندي 

کړي او موږ خوشاله یو چې د له قطر 2022 عايل کمېټې رسه مو 

دا مهم قرارداد السلیک کړ». «د امنتي پروسیجرونو لپاره د نړیوالو 

معیارونو لوړول تر بل هر وخته مهم دي او موږ هڅه کوو چې 

له قطر 2022 عايل کمېټې رسه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پوهه، 

مهارت او تر ټولو غوره ¹رینونه رشیک کړو.»

قطر، چې په فوټبال کې یې تر ټولو لویه السته راوړنه په 

متحده عرß اماراتو کې د 2019 کال اسیایي فوټبال کنفېدراسیون 

اسیا کپ السته راوړل وو، په بریالیتوب یې د 2021 کال په فربوري 

کې د فیفا کلبونو نړیوال کپ 17ام دور کوربه توب وکړ چې په 

نومرب کې د 2022 نړیوال کپ لپاره خپل تیاری و ازمویي.  

د قطر په دوحه کې یو نړیوال نا انتفاعي سازمان دی چې 

په 2010 کې جوړ شوی؛ موخه یې د سپورټي مراسمو د امنیت 

خوندي کول او په ښه توګه تررسه کول دي. دا د سپورټي مراسمو 

تنظیم کوونکو کمېټو، انجمنونو او دولتونو ته د مشورې، روزنې او 

څېړنې خدمتونه وړاندې کوي.

فیفا د 2010 په ډسمرب کې قطر ته د فوټبال د دغه ټور4ېنټ 

د کوربه توب حق ورکړ. دا په منځني ختیځ او د افریقا په شìل 

کې لومړنی هېواد دی چې داسې ویاړ ترالسه کوي. 
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مرصۍ مسلمانې ښځې له قبطي مسیحیانو رسه په قاهره کې د 
کرسمس په خدمتونو کې ګډون کوي.   فرانس پریس/ګیيت انځورونه

مرص بین الدیني خربو اترو ته وده ورکوي 
په مرص کې د سولهییزې همزیستۍ د ودې لپاره، د الکسندریا د اسقفي 

کلیسا یوه پالوي په قاهره کې له االزهر څخه لیدنه وکړه چې د اسالمی-

مسیحي څېړنو لپاره د یوه مرکز جوړښت ته وده ورکړي.

د االزهر شیخ، لوی امام ډاکټر احمد الطیب د یو ځای د مرص لپاره 

(Together for Egypt) د کلیسا د مالتړ ستاینه وکړه؛ دا یوه ميل معنوي پروژه 

ده چې د امامانو او کشیشانو تر منځ په مرص کې د زغم فرهنګ رامنځته کولو 

لپاره خربې اترې پکې شاملېږي.

ډاکټر الطیب دغه پالوي ته وویل: «موږ ټول د خپلو دینونو او وطن د 

دفاع د جګړې رستېري یو او موږ په برشیت کې رسه 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-

اسالمي خربو اترو اړوند وي او موخه یې مرصیانو او نړیوالو ته د دواړو دینونو 

د عايل اصولو ورپېژندل دي.

دا به د دواړو د دینونو د پیروانو تر منځ د سولهییز ژوند کولو ټینګار وکړي 

او د افراطي دیني مفرسینو ناسم تفسیرونه به لرې کړي چې د خدای په نوم 

تاوتریخوالی کوي، هغه چې اک8یت یې هڅه وکړه چې دیني ناپوهي او ټولنیزه 

نارضایتي استثìر کړي او د مرصي ټولنې تر منځ اړیکې سستې کړي. 

دا کلیسا همداراز د مرصي کورنۍ کور (Egyptian Family House) په 

پروژه کې فعاله وه؛ دا ټولنیزه-دیني پروژه وه چې په 2011 کې په قاهره کې د 

االزهر د شیخ او د قبطي ارتودوکس کلیسا د پاپ په مرشۍ پیل شوه. په دې کې 

د مسیحي دین د بېالبېلو طبقو روحانیون او د االزهر اسالمي عاملان شامل وو 

چې د ټولنیزو شخړو په حل کې مرسته وکړي. 

مرص یې بین الدیني خربو اترو ته په ژمنتیا داسې ټینګار وکړ چې دوی د 

2021 کال په مارچ کې د د اسالمي چارو عايل شورا د 31ام نړیوال کنفرانس 

کوربه توب وکړ. د کنفرانس موضوع بین الدیني او بین الفرهنګي خربې اترې 

وې. د مرص د اوقافو وزیر، ډاکټر محمد مختار ګوما په خربه، په دغه دوه ورځنیو 

مراسمو کې د 35 هېوادونو تر 70 زیاتو عاملانو ګډون کړی و. ډېری دغو عاملانو د 

دیني همزیستۍ د ودې لپاره د مرص د هڅو ستاینه وکړه. 

د البانیا مفتي بوتار سپاهیو وویل: « مرص یې د دیني بنسټونو له الرې د 

سولې په خپرولو او خلکو ته په دې اړه د پوهې ورکولو په برخه کې لوی کار 

کړی. نن ورځ موږ خربو اترو، سوله ایز ګډ ژوند او د تعددپالنې منلو ته ډېره اړتیا 

رسچینې: االهرم  لرو.»
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