
د سعودیانو ډال هیواد
یدونو څخه د هوایی بر

اردن ترویج کوي
د پولو تعاوين امنیت

ک ائتالف تصویب  د سمندري ځوا
کړ بې پرسونل سمندري ډرونونه

د پولو او 
ساحلونو دفاع کول



کارګران په کرک کې 
د اردن د تباشری 

یکه کې  جوړولو فابر
تباشری په قطیو کې 
ځای پر ځای کوي. 
ای ایف يپ/ګیټي انځورونه
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د پرانستنې 

انځورونه

یو پاکستاین په ملتان کې 
په خپل کارځای کې نیلي 

کاللۍ لوخي جوړوي.
ای ایف يپ/ګیټي انځورونه
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د مرکزي قوماندانۍ 

قوماندان

د اړیکو معلومات

د مینځپانګو نوملړ

جرنال میکایل 

"ایریک" کوریال

د متحده ایاالتو پوځ

ټوک 12

ځانګړې ګڼه

تلپایت امنیيت مشارکت6
د عراق د اردو جنرال عبداالمیر الشماري، پخوانی مرستيال 

قوماندان، د ګډو عملیاتو قومانده – عراق او د متحده 
االتو اردو تورن جنرال جان برینن، پخوانی قوماندان، 

ګډ کاري ځواک – د ذاتي حل عملیات

د ذاتي حل عملیات په عراق او سوریه کې د برالسي کیدو 
لپاره د مشورې، مرستې او وړتیا ماموریت ته اوښتون کوي

د سمندري امنیت اتومات کول8
د 2022 کال نړیوال سمندري تمرین په سمندر 

کې د څار پراخولو لپاره ډرون ټیکنالوژي معرفي کوي

د فضا دفاع کول12
ډګروال )پیلوټ( احمد جدایی ال منصوري، 

د هوایی ځواک قوماندان، د قطر هوایی ځواک

د قطر امیري هوایې ځواک خپل ځان 
د پرمختللي جنګي جیټانو سره تجهیز کوي

ګډ تعاوين امنیت14
د قاچاق او تروریزم مخنیوي لپاره، د اردن د پولو 
ساتنې ځواکونه پراخه نړیوال مالتړ په لټه کې دي

سرتګې په پوله16
سلطنت بردیکیوا، یونیپث کارکونکی

د مرکزي آسیا ځواکونه د امنیتي ګواښونو په 
ګوته کولو لپاره بې پیلوټه فضایی وسایط کاروي

په پوښ باندې:
څو ملیتي ځواکونه په 2022 کې د نړیوال 

سمندري تمرین/قطلس ایکسپریس 
پرمهال د عرب خلیج ساتنه کوي.  

ین مخنیوی کول18 د ناور
د سعودي – امریکا متحده ایاالتو تمرین 

د ډله ایزې ویجاړۍ وسلو د مخنیوي 
لپاره د ځواکونو چمتو والی ازموي

د لوړپوري مرش پېژندنه22
د کویټ پخوانی لوی درستيز متقاعد 
سترجنرال  خالد صالح محمد الصباح

د سیمې هېوادونه28

یونیپث یوه مسلکي نظامي مجله ده، 

چې په منځني ختیځ او د جنوبي او 

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. 

د جمعي ارتباط متخصص 
رستریې انیتا چیباتا/د امریکا 

متحده ایاالتو سمندري ځواک



د لوړپوړي مرش پیغام

ویاړو چې د یونیپث دې ځانګړې ګڼې لپاره په ګډه دا رسمقاله لیکو چې 

د پولو او ساحل دفاع باندې مترکز کوي. دفاع د امنیت او څارنې ساتلو لپاره ویښو 

سرتګو ته اړتیا لري پداسې حال کې چې د ميل، سیمه ییز او نړیوال امنیتي ګواښونو 

او خطرونو رسه مخ وي. د ډیری دودیز او غیر دودیز امنیتي ګواښونو رسه مقابلې او 

د امنیت او ثبات ډاډمن کولو لپاره همکارۍ او مشارکت ته اړتیا ده. 

د عامن سلطنت او د امریکا متحده ایاالتو ترمینځ ژوره سرتاتیژیکه اړیکه د 

نږدې مشارکت څرګندونه کوي. په 1833 کې، عامن د امریکا متحده ایاالتو رسه 

د ملګرتیا او سوداګرۍ یو تړون السلیک کړ چې په 1834 کې د کانګریس لخوا 

تصویب شو. شپږ کلونه وروسته، عامين بیړۍ سلطانه نیویارک ته راورسیدله، چې 

د عامن د هغه وخت واکمن سید بن سلطان لخوا لیږل شوې وه. پدغه بیړنۍ 

کې د سلطان استازی، احمد بن نعامن الکعبي و، چې د امریکا متحده ایاالتو 

کې لومړی معترب عرب دیپلومات وګرځید او پدې توګه یو تلپاتی نظامي، سیايس، 

اقتصادي او کلتوري مشارکت پیل شو. 

دا ډول سرتاتیژیک مشارکت د هغه ټیکاو او اصولو پربنسټ دی چې دواړه 

هیوادونه وررسه اشنا دي. د دغه مشارکتونو په لړ کې یو یې د عامن سلطنت او 

د امریکا متحده ایاالتو ترمینځ نږدې نظامي مشارکت دی، په ځانګړي توګه د 

سلطان وسله والو ځواکونو او د امریکا متحده ایاالتو مرکزي قوماندې ترمینځ. 

د عامن سلطنت د عرب ټاپو وزمه په لیرې سهیل ختیځ کې موقعیت لري 

او ساحيل پټۍ یې د هورمز تنګي د شامل څخه نیويل تر د یمن پولې پورې په 

سهیل کې غزیديل چې درې سرتو اوبو څخه تیریږي: عرب خلیج، عرب سمندرګی 

او د عامن سمندرګی. په سمندر کې د ګرځیدونکي یوه ملت په توګه چې ژور 

سمندري تاریخ لري، عامين سوداګرو او پوهانو د بیالبیل کلتورونو ترمینځ سفر 

کړی، د هغوی رسه یې راشه درشه کړې او وررسه ښکیل شوي دي. په پایله 

کې، عامنیانو د ډیری کلتورونو او متدنونو رسه اړیکې جوړې کړي او خپل دې 

کار ته یې دوام ورکړی دی. سمندري فعالیت د نړیوال کیدو دې پیر کې خورا 

مهمه برخه لري، او عامن د آزادې تبادلې او مشارکت روحیی ته دوام ورکول 

غوښتلی دی چې د نړیوال کیدو لومړي پیر کې برالسی و. دا فعالیتونه د داسې 

یوه چاپیریال چوپړتیا ته دوام ورکوي چې کلتوري، سوداګریز او ساینيس همکاري 

ډیروي، همدارنګه ګډ شتون، سوله، همغږي او دوه اړخیزه درناوی پياوړی کوي، 

ترڅو عادالنه بادونه د هر چا په کښتۍ کې وچلیږي. 

د عامن سرتاتیژیک موقعیت ته په کتلو رسه، د عامن بندرونه په اسانۍ د 

هند سمندر لویدیزې برخې څخه، مخکې یاد شوي اوبو او د هورمز تنګي څخه 

په اسانۍ د الرسيس وړ دي. د عامن سلطنت او د امریکا متحده ایاالتو ترمینځ د 

سرتاتیژیک بندر تړون السلیک کیدو د رشیک امنیتي اهدافو پياوړي کولو ته د 

دواړه هیوادونو ژمنتیا تائید کړه.

د هورمز تنګی د تیلو او ګازو د لیږد یو له نړیوالو الرو څخه ګڼل کیږي، چې 

هرکال ورڅخه 60,000 بیړۍ تیریږي، هره ورځ 17 میلیون بیرل تیل سمبالوي 

چې د سمندر له الرې لیږدول کیدونکي تیلو %30 جوړوي. د تیلو رسبیره، مایع 

طبیعي ګاز هم لدې الرې لیږدول کیږي، چې د دې ارزښت لرونکي توکي د 30% 

سوداګرۍ استازیتوب کوي. د عامن سمندري ځواک، د امریکا متحده ایاالتو 

مرکزي قوماندې او د سیمه ییز سمندري ځواکونو رسه په همغږۍ کې، د دې 

حساس موقعیت د مرکزي ساتونکي په حیث حیايت رول لوبوي. د دې د سمندري 

ځواک واحدونه او ځواکونه د هورمز تنګي هغه برخو کې د کښتیو د الرو 

خوندیتوب او امنیت ډاډمن کوي چې د عامن اوبو کې راځي. 

دا رول د سمندري امنیت مرکز له الرې تقویت شوی او پیاوړی شوی دی. 

دا قومانده د عامن سمندري ساحه کې امنیتي عملیات مدیریت او الرښوونه 

کوي؛ سمندري بندرونو، تاسیساتو او ساحيل پټۍ لپاره الزمي محافظت وړاندې 

کوي؛ او د سلطنت سمندري امنیت ادارو رسه په همغږۍ د سمندري امنیت 

ګواښونو رسه مبارزه کوي. د بار وړلو او کښتیو خوندیتوب تضمین کولو لپاره، دا 

مرکز د سمندري امنیت ګواښونو په اړه اندیښمن هیوادونو کې د بیالبیل عملیايت 

مرکزونو رسه هم معلومات راټولوي، تحلیل کوي او تبادله کوي. عامن د متحد او 

ملګري هیوادونو رسه د سمندري امنیت پیاوړي کولو او د معلوماتو تبادلې لپاره 

تړونونه السلیک کړي دي.

د سمندري امنیت چاپیریال کې د بدلونونو مشاهده کولو کې، موږ سمندري 

خطرونو او ګواښونو کې ډیروالی مالحظه کړی دی، په ځانګړې توګه سمندري 

غال، وسله واله غال، نفوذ کول او قاچاق، د نړیوال کښتیو الرو بندول، سمندري 

تروریزم، د هیوادونو ورهاخوا منظم جرمونه او غیرمرشوع سوداګري لکه د 

انسانانو او وسلو قاچاق رسه تړاو لرونکي ګواښونه. 

په 2019 کې د خلیج همکارۍ شورا غړي هیوادونو په سیمه ییز اوبو کې د 

شدید امنیتي ګزمو کول پیل کړل. د امریکا متحده آیاالتو د مرکزي قوماندې اړوند 

د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک 5مې ډلې لخوا د یوه بیانيې مطابق، "د 

شورا غړي هیوادونو د یو بل رسه ارتباط او همغږي پیاوړې کړې، ترڅو سیمه ییز 

سمندري همکاري او په عرب خلیج کې د سمندري امنیت عملیات مالتړ کړي."

دې بیانيې واضح کړي ده چې "د خلیج همکارۍ شورا بیړۍ، پشمول د 

سمندري ځواک او ساحيل ګارد پورې تړاو لرونکي هغو، د یو او بل رسه او 

همدارنګه د امریکا متحده آیاالتو سمندري ځواک رسه له نږدې کار کوي." د 

5مې ډلې د عملیاتو ساحه د عرب خلیج، د عامن سمندر، سور سمندرګی او د 

هند بحر برخو په شمول شاوخوا 2.5 میلیون مربع مایل ساحه د پوښښ الندې 

لري. پدې ساحه کې 21 هیوادونه او درې حساس د تقاطع ځایونه دي: د هورمز 

تنګی، سویز کانال او د باب املندب تنګی.

پدې وروستیو کې، 5مې ډلې د ودې په حال کې ګواښونو رسه مبارزې لپاره 

یو نوی نوښت پیل کړ. د دې نوښت استازويل کاري ځواک 59، د فضایی، ځمکني 

او د اوبو الندې بې پرسونل ډرونونو نوي ځواک کوي. د دې ځواک په الره اچولو 

موخه د سمندري عملیاتو رسه په چټکۍ د بې پروسنل سیسټمونو او مصنوعي 

ذهانت مدغم کول دي. 

دا ځواک پرته له شکه په سیمه ییز مشارکتونو او ائتالفونو درنده تکیه لري. 

موږ زمونږ د یووايل او مشارکت له الرې پیاوړي یو.

مرستیال مدیر عبدالله بن خامس الرئیيس، 

د سلطان د وسله والو ځواکونو سرت درستیز، 

او مرستیال امیرالبحر جیمز مالوی، پخوانی مرستیال 

قوماندان، د امریکا متحده آیاالتو مرکزي قومانده

موږ
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د عراق د اردو جنرال عبداالمیر الشماري، پخوانی مرستيال قوماندان، د ګډو عملیاتو قومانده – عراق او 

د متحده االتو اردو تورن جنرال جان برینن، پخوانی قوماندان، ګډ کاري ځواک – د ذاتي حل عملیات

یه کې د براليس کیدو  د ذايت حل عملیات په عراق او سور
لپاره د مشورې، مرستې او وړتیا ماموریت ته اوښتون کوي

تلپایت امنیيت مشارکت
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د 2021 میالدي کال په دیسمرب کې د ګډ کاري ځواک – د ذايت حل عملیات )يس.

جی.ټي.ایف-او.آی.آر( په عراق او سوریه کې د هغې د ټاکيل رشیکانو مشورې، 

مرستې او د داعش دوامداره ماتې ډاډمن کولو وړتیا رول ته اوښتی. موږ غواړو 

د دغه رولونو په اړه یو څه ډیر وضاحت وړاندې کړو چې عراقي ځواکونه او 

ائتاليف ځواکونه یې زموږ د داعش ضد مبارزې دوامداره ماموریت کې لوبوي. 

د ذايت حل عملیاتو نوې مرحلې مبارزه په عملیايت کچه ملګرو ځواکونو ته 

مشوره ورکول، مرسته کول او تقویت کولو مترکز باندې کوي او د عملیاتو طبیعي 

او پالن شوی پرمختګ دی. په دې مرحله کې تاکید د رشیک ځواک پراختیا او 

عراقي امنیتي ځواکونو )ISF(، کرد امنیتي ځواکونو )KSF(، او په سوریه کې د 

تصدیق شوي رشیکانو وړتیا او ظرفیت ته وده ورکول دي ترڅو د دوی وړتیا او 

اراده پوره کړي. 

عراقي امنیتي ځواکونو خپل ظرفیت دې حد پورې لوړ کړی دی چې کولی 

يش په 2017 کې د داعش تروریستانو څخه آزادې شوي سیمو دفاع او ساتنه 

وکړي. دا هغه ځواک ندی چې په 2014 کې د داعش رسه مخ شو. د عراق 

امنیتي ځواک غوره روزل شوی، غوره مرشي یې کیږي او ښه مجهز دی، او دوی 

د مخ پرودې تروریزم رسه مبارزې پیچيل عملیات پالن او اجرا کوي ترڅو د 

عراقیانو خوندي ساتلو کې مرسته وکړي. 

د عراق امنیتي ځواک داعش ته ماتې ورکولو کې سرته فداکاري او ژمنتیا 

ښودلې پداسې حال کې چې ځايې او ميل حکومتولۍ امنیت یې تامین کړي، او 

ګډ کاري ځواک – د ذايت حل عملیات د الرښود او لوړې کچې تخنیکي مرستې 

برابرولو ته دوام ورکوي. پر امنیت باندې د عراق سرت مترکز څرګندونه د سوریه 

رسه په 607 کیلومرت نړیوالې پولې لوی برخو په اوږدو کې د کلکو سنګرونو او 

خاورین موانع جوړول دي. د کانکریټي څارنیزو برجونو او د کیمرې څار په 

وراضافه کولو رسه، دې پروژه چې ترډیره د عراق امنیتي ځواک انجنیرانو لخوا 

بشپړه شوې ــ د پولې یرغلونه کم کړي چې په عراق کې دننه یې د تاوتریخوايل 

پایله درلودلی شوه. عالوه لدې، د سوریه پولې ته د عراق د پولو ساتونکي 

قوماندې ګومارنې د اضايف دفاع یو خورا مهم پوړ وراضافه کړی دی. 

له نطامي پلوه، داعش ماتې خوړلې او د دې وړتیا نلري چې خاوره ونیيس، 

مګر د هغوی ایدولوژي او تاکتیکونه الهم یو ګواښ دی. مګر د هغوی ایدولوژي 

او تاکتیکونه الهم یو ګواښ دی. تروریستان هڅه کوي په کوچنیو، خورا فعال 

سیار واحدونو کې د فعالیت کولو له الرې چې د زیان رسه مخ عراقیان په نښه 

کوي خپل ضعفونه ځانته په ګټه واړوي. د نړیوال ائتالف هیوادونه خپل نوي 

مشوريت، مرستې او تقویتي رول کې د داعش بیا راپیدا کیدو مخنیوي هڅو کې 

ونډه اخيل. 

خپل مشوريت رول کې، د نړیوال ائتالف ځواکونه داعش پر وړاندې عملیاتو 

پالن کولو او پرمخ وړلو کې په عملیايت سطح د عراقي قواماندانانو مالتړ کوي. 

ائتالف د عراق حکومت ترڅنګ او بلنه په نږدې مشارکت کې فعالیت کوي 

ترڅو د داعش دوامداره ماتې ترالسه يش يش او د دایمي امنیت همکارۍ کاري 

چوکاټ تاسیس شونی يش. دا مشارکت د کلونو ګډو بریايل عملیاتو څخه راپیدا 

شوي باور او اعتامد پربنسټ جوړ دی. د مشوريت ماموریت یو له ترټولو ښکاره 

مثالونو څخه په هغه عملیاتو کې دی چې په بغداد کې د ګډو عملیاتو عراق 

قوماندې لخوا تررسه شوی دی. د نظامي مشوري ګروپ )MAG( د بیالبیلو 

ائتاليف هیوادونو څخه مشاورین د عراق امنیتي ځواکونو رسه په شخيص ډول 

څنګ په څنګ کار کوي، ترڅو د هغوی ظرفیتونه او عملیايت الرسسی وده 

کې مرسته وکړي. د مثال په توګه، ائتالف د عراق رسه د هغوی خپلې رضبتي 

خونې جوړولو کې د مرستې طریقه خپله کړې، ترڅو هغوی وکولی يش په خپلو 

الوتکو متحرک بریدونه وکړي، چې د هغوی خپلو استخبارايت معلوماتو او هديف 

پرمختګونو له مخې تقویت کیږي. 

د مرستې رول ملګري ځواکونو ته د نظامي رسچینو فزیکي لیږد ته راجع 

کیږي. تجهیزات، مهامت، وسلې او وسایط چې ائتالف یې د رشیکانو ته مرسته 

کوي د جګړو څخه اغیزمن شوي سیمو ته ثبات راوړلو کې مرسته کوي او د 

عراق امنیتي ځواک او د کی.ایس.ایف رسه مرسته کوي ترڅو خپلو وړتیاو ته 

پرمختګ ورکړي، همدارنګه په سوریه کې د ملګري ځواکونو رسه، د هغوی 

ظرفیتونو جوړولو ته دوام ورکوي. تر دې دمه، دې مرسته کې زرې وسایط، 

نظامي وسایط، امبوالنسونه، د سونګ توکو الرۍ، مخابرې تجهیزات او د هوایی 

کنټرول سیسټمونه او همدارنګه د تودو وسلو او مهامتو بیالبیل ډولونه شامل 

دي – چې دا ټول د داعش دایمي ماتې ډاډمن کولو کې د عراق رسه مرستې 

لپاره دي. 

د ائتالف تقویتي فعالیت عراقیانو ته د هغه ظرفیتونو وړاندې کولو باندې 

مترکز لري چې هغوی یې شاید اوسمهال کې ونلري. ائتالف دا وړتیاوې د عراقي 

حکومت  په غوښتنه د ملګري ځواکونو واضح غوښتنې له مخې وړاندې کوي. یو 

عام ډول تقویتي مورد چې ائتالف یې برابروي استخبارات، څار، او کشف )آی.

ایس.آر( ائتالف څخه ډولونو پلیټفارمونه دي چې د عراقي ځواکونو رسه خپل 

پالن او اجرا کولو کې مرسته کوي او د ځواک محافظت وړاندې کوي. د عراق 

هوایی ځواک او د اردو هوایی چلند د داعش مهمو اهدافو له مینځلو لپاره 

ظرفیت او وسایل لري. د ائتالف استخبارات، څار او کشف عراقي پیلوټانو ته د 

دقیق اطالعاتو برابرولو په واسطه وړتیا ورکوي د تروریستانو سایټونه په نښه 

کړي او د داعش ورانکاري هڅې خنثی کړي. د ائتالف د استخباراتو راټولول او 

رشیکول، چې پدې کې بهر د داعش د ارتباط نظارت کول شامل دي، په عراق 

او سوریه کې د تروریساتو پټنځایونو، حرکتونو او د اکاماليت لیکو رسوا کیدو کې 

مرسته کوي. د استخباراتو دا همغږي د عراق ځمکني او هوایی واحدونو لپاره د 

دښمن د پولو څخه تیریدو یا نورو غیرقانوين فعالیتونو هڅو تعقیبول او خنثی 

کول اسانه کوي. 

ائتالف په 2014 کې د مرستې لپاره غږ ځواب کړ کله چې داعش سیمه 

ورانه کړه، سلګونه زره مایل ارايض یې کنټرولوله او په خورا وحشت رسه یې 8 

میلیون بې ګناه ملکیان قرباين ګرځويل و. د عراق په بلنه، ائتالف د داعش ارايض 

"خالفت" کمزوری، وران او په نهایت کې په 2017 کې له مینځه ویوړ. حتی که 

څه هم له نظامي پلوه هغوی مات شوي، هغوی سیمې ته د یه موجود ګواښ 

په توګه پاتې دي، او هغوی د خپلو لیکو بیرته ډکولو ښکاره هڅې کوي. د عراق 

جمهوریت په بلنه، ائتالف د ملګري ځواکونو مشورې، مرستې او تقویت ته دوام 

ورکوي ترڅو ډاډ السته رايش چې داعش په عراق او سوریه کې د بیرته راپورته 

کیدو وړتیا نلري.  

تلپایت امنیيت مشارکت
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د سمندري امنیت
اتومات کول

ین په سمندر کې د څار پراخولو لپاره ډرون ټیکنالوژي معريف کوي د 2022 کال نړیوال سمندري تمر

یونیپث کارکونکی

ځواکونه د زرګونه کلونو راهیسې د ورته ستونزې رسه 

الس او ګریوان دي: هغوی اکرث د سمندر وسعت ګزمه کولو او د ښکار پر وړاندې 

د سمندري تجارت محافظت کولو لپاره انساين ځواک او وسایل نه لري. 

د 2022 فربوري نړیوال سمندري مترین )آی.ایم.ایکس 22( کې ښکیل څو 

هیوادونو سمندري ځواکونو دې د کلونو راهیسې موجود ستونزې ته یو حل 

ازمولی، داسې یو حل چې کولی يش په راتلونکي څو لسیزو کې د سمندري 

ځواکونو د ډلو د عملیاتو طریقه بدل کړي.

بې پرسونل وسایط – د اوبو الندې لکه د فلزي مارانو په څري تلونکي، د هوا او 

ملریزې بریښنا الندې په سطح تلونکي، او له آسامن څخه د کښتیو د حرکت تعقیب 

کونکي ـ د سمندري ځواکونو د دندو بشپړولو الرې چارې له رسه تخلیق کوي.

دا اتومات جنګیايل هغه انځورونه چې دوی یې راټويل د عملیاتو مرکزونو ته 

لیږدوي چې هلته رستیري کولی يش بیړیو او بندرونو ته د ګواښونو ارزونه وکړي 

مخکې له دې چې د دغو ګواښونو رسه په مستقیم ډول مبارزې لپاره بیړۍ یا 

الوتکې وګوماري. په راتلونکي کې، د انساين ښکیلتیا د اړتیا ال ډیر راکمولو رسه 

مصنوعي ذهانت کولی يش د تحلیيل فعالیت سرته برخه سمبال کړي.

په آی.ایم.ایکس 22 کې، چې په لړ کې یې په عرب خلیج، سور سمندرګي 

او د هند سمندر برخو کې د سمندري ځواکونو یو لوی ائتالف یوځای شو، د 10 

هیوادونو څخه 80 بې پرسونل سیسټمونو پکې برخه واخیستله.

د امریکا متحده ایاالتو مرستیال امیرالبحر براډ کوپر، د امریکا متحده ایاالتو 

د سمندري ځواکونو د مرکزي قوماندې قوماندان، آی.ایم.ایکس 22 ته "په نړۍ 

کې د ترټولو سرت بې پرسونل سمندري مترین" نوم ورکړ. ګډون کونکي د مجرمینو 

او تروریستانو د مخنیوي لپاره د سمندري ډرونونو څخه په اغیزمن کیدو رسه 

مترین څخه والړل.

"اوس دا چې موږ ولیدل دغه نوي سیسټمونه کار کوي، موږ به لدې زده کړي 

درسونه واخلو او ډیر په چټکۍ رسه به یې د واقعیی نړۍ عملیايت مفهوم کې پيل 

کړي،" مرستیال امیرالبحر کوپر په بحرین کې لوړرتبه سمندري مرشانو ته وویل.

د آی.ایم.ایکس 22 پرمهال په عرب خلیج 
کې د رشیک هیوادونو کښتۍ ګرځي.

کوچین افرس دوهم رتبه هیلنی براون/د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک

سمندري
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نړیوال سمندري مترین له یوې لسیزې ډیرې مودې 

راهیسې په عرب خلیج او سور سمندرګي کې او شاوخوا 

یې د سمندري الرو خوندي کولو لپاره ځانګړي شوي 

سیمه ییز او نړیوالو سمندري ځواکونو د راټولولو لپاره 

شتون لري.

د مترین اومې دورې لپاره 60 سمندري ځواکونه 

رسه راټول شوي، د روزنې لیدونکي په څلور ګډو کاري 

ځواکونو ویشل شوي و، چې هر یو یې د جال سیمې 

دفاع کوله.

مرص د سور سمندرګي د برینیس بندر څخه د 

لویدیز کاري ځواک قومانده په غاړه وه. عامن د مسقط 

سهیل کې په عرب سمندر کې د ختیځ کاري ځواک 

مسؤلیت په غاړه درلود. متحده عريب اماراتو په عرب 

خلیج کې د شامل کاري ځواک قومانده په غاړه درلودله 

او کینیا د افریقا ښکر ته څريمه د سهیل کاري ځواک 

قومانده په غاړه درلودله. د سعودي عرب او یمن په 

څیر هیوادونو څخه هم د سمندري ځواک پرسونل پدې 

کې ګډون درلود.

د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک مرکزي قوماندې آی.ایم.ایکس د 

کلني قطلس ایکسپریس مترین رسه یوځای کړ چې په جیبويت، کینیا او سیشل کې 

د بیسونو څخه د ختیځې افریقا سمندري ځواکونه پکې دخیل دي.

که څه هم د مترین چلوونکو د بې پرسونل سیسټمونو د ګټو یادونه وکړه، 

آی.ایم.ایکس د سمندر خوندیتوب لپاره دودیز تاکتیکونه له پامه ونه غورځول. 

ماین پاکي: غوټه وهل او له مینځه وړل؛ د کښتۍ چلولو جوړښت؛ د قاچاق رسه 

مبارزې او د غال رسه مبارزې عملیات؛ د سطحې توپخانه؛ او لیدنه، بورډ، تاليش او 

د ضبط مترینونه دې ټولو په دې 18 ورځني مترین کې سرت رول لوبولی دی.

د بحرین بندر کې، د امریکا متحده ایاالتو ساحيل ګارد روزونکو د بحریني او 

امارايت کومانډو د مهارتونو د ودې لپاره "په بکس کې کښتۍ" په نوم یادیدونکي 

تنصیبات نصب کړي. د کښتۍ فلزي کانټیرنونه، چې د کښتۍ دننۍ برخې رسه د 

ورته ښکاریدو لپاره تړل شوي، په دښمن بیړیو د یرغل څرنګوايل ښودلو په موخه 

د بریدونو ښودلو لپاره جوړښت لري.

کله چې د امارايت چټک غربګون تور پوښ ډلې شپږ غړو د کښتۍ ضبط کولو 

لپاره زینه کې ښکته ځغاسته وکړه، د متحده آیاالتو روزونکو لوګی او ننداره ای 

چاودنې او غږ تولید کړ ترڅو ماموریت الډیر ریالیستیک يش.

د امارايت چټک غربګون ډلې یوه غړي وویل، "موږ په اوبو کې د کښتیو 

محافظت کولو کې تخصص لرو او د کښتیو د غال او تښتولو پر وړاندې مو بې 

شمیره ماموریتونه اجرا کړي دي." "د آی.ایم.ایکس مترین لدې پلوه ځانګړی و، 

په دې کې څو سناریوګانې شامل وې چې په لړ کې یې موږ د خلیج هیوادونو 

څخه وروڼو او د امریکایی اړخ رسه کار وکړ. دا مترینونه د ملګرو رسه نږدې 

اړیکو جوړولو او د هغوی رسه ساحوي تجربو تبادله کولو کې مرسته کوي."

یوه روزونکي، د امریکا متحده ایاالتو ساحيل ګارد لومړۍ درجې افرس کیل 

د اردن د شاهي سمندري ځواک یو غړی د آی.ایم.ایکس 22 پرمهال په عقبه خلیج کې د بې پرسونل 
اوبو الندې واسطې رسه تمرین کوي.  کوچین افرس دوهم رتبه ډاوسن روت/د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک
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نوښت او پراختیا دې نوي پری کې، صنعت د 
دفاع داسې میتود تولیدولو باندې تمرکز لري چې 
خوندي، معترب او د مرصف وړ وي. لدې چې موږ 
انساين ژوند ته ارزښت ورکوو، موږ زموږ د ورځين 

کارولو اجرا کولو لپاره خوندي طریقې لټوو پداسې 
حال کې چې زموږ د کورنیو او خپلوانو ژوند هم په 

نړۍ کې د هر دفاعي سیسټم په لړ کې خوندي کوو. 
د 2022 نړیوال سمندري تمرین )آی.ایم.

ایکس( د پراخه رسنزی پوښښ مستحق پړاو و. دا 
یو نړیوال تمرین و چې پدې کې 60 هیوادونو او 

20 صنعيت رشکتونو د یو بل تر څنګ د سمندري 
امنیت ترالسه کولو لپاره کار وکړ. 

آی.ایم.ایکس 2022 په عرب خلیج، عدن 

خلیج، عقبه خلیج او سور سمندرګي کې د خپلو 
یوګانو اجرا کولو لپاره په خپلواک  روزنزیو سنار
سیسټمونو باندې ډیره تکیه وکړه. یعين نوعي 

سمندري تمرینونه چې په سمندر کې ژغورنې، د 
بالقوه دښمن بیړیو تعقیبول او د هیواد اوبو باندې 

د یرغل مخنیوی پکې شامل دي، د ساده دودیز 
وسایلو د کارولو پرځای د بې پرسونل سیسټمونو 

په کارولو رسه اجرا شو. 
یو نوع ده چې نوي ټیکنالوژي  دلته د هغه سنار

کاروي:
یوه ناپژیندل شوې بیړۍ د هیواد اوبو ته 

رانږدې کیږي. د کشف لومړۍ کرښه د سیلډرون 
لخوا جوړ شوې بې پرسونل سطحي واسطه 

ده. دا وسیله 3 مرت اوږده، 30 سانيت مرت پلنه 
او په خپل مرکز کې 2 مرت لوړه ستنه لري. د ملر 
او هوا څخه بریښنا اخلي، او په سمندر کې د 
سټالیټ په مرسته ګرځي. دا یو کال د مراقبت 

پرته ګرځیدی يش. 
د دې د ستنې په رس کې کیمره د بیړیو او 

کښتیو کشف کولو لپاره د ډیجیټل تحلیل سافټویر 
کاروي. د ډرون اتومات پژیند سیسټم )ای.

آی.ایس( د هغه کښتیو پژیندلو لپاره یو ټرانسپونډر 
کاروي چې په نړیواله کچه ثبت شوي دي. 

که کښتۍ راجسرت اويس، ډرون به د هغې 
نوم، رسعت او الره انتقال کړي. که چریې کښتۍ 

په اتومات پژیند سیسټم کې ثبت نه وي، ډرون یو 
خربداری ورکوي چې په دې کې د کښتۍ یو انځور، د 

دې رسعت او الره شامل وي. 
که چریې ډرون دغه ناپژیندل شوې کښتۍ د 

لیوالتیا موضوع په توګه تشخیص کړي، د سمندري 
عملیاتو مرکز به د کښتۍ د ژوندۍ ویډیو فیډ 

په مرسته د څار تائیدولو لپاره یو فضایې ډرون 
وګوماري. 

که چریې د عملیاتو مرکز مشخص کړي چې 
هدف دښمن دی، دا پریکړه کوي چې د مخنیوي 
لپاره پرسونل لرونکې کښتۍ ور ولیږي یا د کوچنیو 

کښتیو د ورانولو وړتیا لرونيک سویچ بلیډ ډرون 
ګوماري. 

د لومړي انتخاب رسه تاسې غوره روزل شوي 
افراد ساحې ته لیږئ او د دښمن کښتۍ لوری او 

الرې په اړه هغوی ته معلوماتو ورکولو لپاره آسمان 
باندې نظر سائت، د چټک اقدام اړتیا په صورت کې 

ناڅايپ له مینځه وړئ. 
د دوهم انتخاب رسه بې پرسونل سویچ بلیډ 

وسیله د فضایی او سمندري ډرونونو په الرښود 
رسه کویل يش مزایل وويل.  

په آی.ایم.ایکس 2022 کې، ټول سیسټمونه 
یوګانو کې ازمول شوي او کارول  د واقعیی ژوند سنار
شوي، چې انساين چلوونکو لپاره خطر راکمولو کې 

مرسته کوي او د دا ډول پیښو لړیو څخه ډیری 
انساين تریوتنې لریې کوي. 

موږ د نوښت او ټیکنالوژۍ یوه نوي پری ته 
داخلیږو چې دا نړۍ به د ټولو قانون منونيک اتباع 

لپاره خوندي ځای وګرځوي. 

یو سیلډرون لټوونیک بې پرسونل د سطحې بیړۍ 
په عقبه خلیج کې د نړیوال سمندري تمرین/

قطلس اکسرپیس 2022 پرمهال ګرځي. 
کوچین افرس دوهم رتبه ډاوسن روت/د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک

پاملرنه د څپو
ډګروال حشام الجراح، د اردن د شاهي سمندري ځواک قوماندان

د

10
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بینیتي وویل، هغه او د هغه همکاران د دوه اونیو شدید روزنې ته سرتګې په الره 

و چې الس په الس محاربه هم پکې شامل وه.

بینیتي وویل، "د متحده عريب اماراتو ټیم د واقعیی خورا ډیره تجربه لري."

د اردن ماڼوانو او سمندري ځواکونو هم په عقبه بندر کې ورته روزنه 

درلودله، مګر په آی.ایم.ایکس کې نندارې ته وړاندې شوي د بې پرسونل 

سیسټمونو د بشپړ معرفت څخه یې هم خوند واخیست. د اردن وسله وال 

ځواکونو، د خپلو متحده ایاالتو رشیکانو رسه یوځای، د سمندري ګواښونو کشف 

او ارزولو لپاره د اوبو الندې، سطحې او فضایی ډرونونه وکارول.

دا اتومات سیسټمونه د پرسونل لرونکي کښتیو د وړتیا پرتله څلور څخه 

تر پنځه چند ډیره ساحه نظارت کولی يش. هدف د سمندر څارنې ډیجیټل کول 

دي ترڅو ډیرې باري کښتۍ وکړی يش د سمندري ځواکونو محافظت ولري، په 

ځانګړي توګه کله چې په سمندر کې د ټاکيل ځایونو څخه تیریږي.

لکه په سور سمندر کې، بحریني ماڼوانو په عرب خلیج کې د ډرون لرونکي 

ماموریتونه اجرا کړل، چې د آی.ایم.ایکس قوماندان، د بریتانیا د شاهي سمندري 

ځواک کوموډور ډونلډ مک کینن لخوا وستایل شو.

کومودور یادونه کړې چې د متحده آیاالتو او بریتانیا ماڼوانو د ځایی ماڼوانو 

څخه چې د باري کښتیو سیمه ییزو بوختو الرو کې د دوست او دښمن توپیر 

وړتیا لري، ډیر څه زده کړل. د نوي بې پرسونل سیسټمونو د څارنې سرت ظرفیت 

رسه، دغه بصیرت له هرکله څخه ډیر ارزښت لرونکی دی.

"دا د ښوونکي – زده کونکي اړیکه نده. دا یو مشارکت دی،" کوموډور مک 

کینن وویل. "په غوره نظرونو هیڅ ډول انحصار شتون نلري."

د مترین مرستیال قوماندان، د پاکستان کوموډور وقار محمد د آی.ایم.ایکس 

ستاینه د "مقرراتو پربنسټ د نړیوال نظم ساتلو لپاره د نړیوال حل" په توګه وکړه.

"هغه غوره څه چې موږ یې له دې مترین څخه وړلی شو هغه دا دي چې 

موږ څومره په چټکۍ رسه کولی شو یوځای شو او څومره ژر موږ د یوبل رسه 

توافق کولی شو او د یوبل په ژبه پوهیدل پیل کوو پدې توګه چې موږ د یوه ګډ 

علت لپاره فعالیت کوو." کوموډور محمد وویل.

د متحده عريب اماراتو د وسله وال ځواکونو ډګرمن خالد العيل، چې د 

مترین عملیاتو مرکز کې په بحرین کې یې خدمت کړی، وویل چې په پرمختليل 

تاکتیکونو او ټیکنالوژۍ باندې مترکز د هغه د هیواد لپاره الزمي و.

هغه وویل، "موږ زموږ د وړتیاو لوړولو او د واقعیی نړۍ رشایطو کې زموږ د 

تجهیزاتو کارولو ته نوې الرې وموندلې."

د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک مرکزي قومانده او د دې رشیکان پالن 

لري راتلونکی آی.ایم.ایکس په 2023 کې په الره واچوي. مته کیږي د ګډون کچه 

به لوړه وي ځکه چې ډیری هیوادونه په الډیر مؤثر ډول د سمندر ګزمه کولو 

لپاره اتومات کیدل او ډیجیټل توب خپلوي. مګر د 2022 برنامو په پای ته رسیدلو 

رسه، مرستیال امیر البحر. کوپر د هر هغه څه لپاره ستاینه وکړه چې هغوی بشپړ 

کړي پداسې حال کې چې میلیونونه مربع مایل سمندر کې یې روزنه کوله.

امیرالبحر وویل: "موږ بریايل شو ځکه چې موږ ګډ پالن جوړ کړ، موږ ګډ 

مترین وکړ او په نهایت کې موږ په ګډه مرشي وکړه."  

کونو رسه په آی.ایم. یو المبوزن د څو ملیيت سمندري ځوا
ایکس 22 کې په عرب خلیج کې ګډون کوي.

 کوچین افرس دوهم رتبه هیلنی براون/د امریکا متحده ایاالتو سمندري ځواک

امارايت کومانډو په بحرین کې د لیدنې، بورډ، تاليش او ضبط 
ینونو پرمهال یوې کښتۍ باندې د یرغل تمرین کوي. تمر

یونیپث
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ډګروال )پیلوټ( احمد جدایی ال منصوري، د هوایی ځواک قوماندان، د قطر هوایی ځواک

ک خپل ځان  د قطر امریي هوایې ځوا
د پرمختللي جنګي جیټانو رسه تجهزی کوي

د فضا دفاع کول

وروستیو کلونو کې، د قطر دولت خپل امیري هوایی ځواک پیاوړي 

کولو لپاره کار کړی او په نړۍ کې د عايل دقت الوتکې یې ورته 

عرضه کړي دي. د العدیات قطعې لپاره د فرانسې هیواد جوړ رافائیل الوتکو 

رسه په پیل، د قطر امیري هوایی ځواک د امریکا متحده آیاالتو جوړې کړي 

ایف - 15 کیو.ای ابابیل الوتکو ترالسه کول پیل کړي دي. دا زموږ د دولت سرتې 

قوماندې لیدلوری دی چې زموږ نظامي وړتیاوې پیاوړې کړو او د ميل او سیمه 

ییز امنیت ساتنه وکړو. 

دا سیسټم د یو شمیر الوتنو تررسه کولو لپاره د دې د وړتیا لپاره انتخاب 

شوی و او په دې توګه زموږ دفاعي او امنیتي وړتیاو ته وده ورکوي. دا جنګي 

جیټ د نوي نسل الوتکه ده چې نوې ټیکنالوژي  لري، پشمول د بريښنايې 

الوتنې سیسټم کنټرولونو، بشپړ شیشه ای ډیجیټل کاکپیټ او عرصي سینرسونه.

پدې نوي جنګي الوتکه کې د رادار ټیکنالوژي او د بريښنايې جګړې 

ظرفیتونه شامل دي، د ډیجیټل انجنیرۍ او پرمختليل تولید په واسطه مالتړ 

شوي، چې د ایف - 15 کیو.ای جنګي جیټ لپاره د مخې په لوري یو اوښتونکی 

ګام دی.

د متخصصینو په آند، دا الوتکې دواړه یرغلیز او دفاعي ماموریتونو کې د 

چټک عملیاتو وړتیا له پلوه د غوره جنګي جیټانو له ډلې ګڼل کیږي. موږ پدې 

السته راوړنې ویاړو او موږ د دې پروګرامونو جاري بریا ته واقعیآ سرتګې په الره 

یو. 

موږ پخپله د الوتکې رسه پیل کوو، مګر البته د مراقبت او پاملرنې پرسونل 

پرته دا نيش کولی فعالیت وکړي. تولیدونکی موږ ته الوتکې عرضه کوي، او 

تخنیکي او د مراقبت کارمندان د الوتکې ټول رضوریتونه لیږدوي. د همدې 

لپاره، موږ باید هوا ته تګ نه مخکې د تخنیکي کارمندانو روزلو ته توجه وکړو، 

ترڅو د الوتکو پایښت او چمتو والی وساتلی شو. 

د ایف - 15 کیو.ای تخنیکي او امنیتي اړتیاو واضح کولو لپاره، زه غواړم په 

ګوته کړم چې جنګي الوتکه دوه سیټونه لري، د پیلوټ او د وسلو د سیسټمونو 

افرس سیټونه. همدارنګه د دغو د مالتړ لپاره عملیايت سیسټمونه هم شتون 

لري، لکه استخبارات او عملیات، چې د ځانګړي ماموریتونو تجهیزولو کې ونډه 

لري. د یو څخه ډیرو ډلو ترمینځ همکاري د هدف ترالسه کولو لپاره الزمي ده. 

ښوونه او روزنه وخت اخيل، او د الوتکو پیرل دا معني نلري چې د مراقبت 

او تخنیک پرسونل چمتو دی. د همدې لپاره موږ باید د دغه پرسونل لپاره 

روزنه په لومړنۍ مرحله کې پالن کړو ترڅو دواړه تخنیکي او د مراقبت پرسونل 

د الوتکې چلولو لپاره چمتو اويس کله چې راوريس، همدارنګه د ماموریت اجرا 

کولو لپاره هوایی پرسونل.

موږ د ایف - 15 کیو.ای پیرلو لپاره د تړون السلیک کولو راهیسې تخنیکي 

پرسونل ته د زده کړې لپاره لیرې لیږلو له الرې د درې کلونو لپاره روزنه ورکوو. 

د واقعیی هوایی پرسونل په تړاو، لکه څنګه چې عالیجناب سرت درستیز تورن 

جرنال سامل النابت د امریکا متحده ایاالتو په سانټ لویس کې د خپل شتون 

پرمهال یادونه کړې، یو ښه شمیر افرسانو د ایف - 15 کیو.ای باندې روزنې 

بشپړې کړي دي او پدې الوتکو کې به الوتنې کوي. 

زموږ د امریکا متحده ایاالتو او نړیوالو نظامي رشیکانو څخه زده کړه خورا 

مهمه ده. دا معلومه خربه ده چې د امریکا متحده ایاالت په نړۍ کې ترټولو 

سرت نظامي ځواک لري او په ډیری عملیاتو او جګړو کې ښکیل شوي. دا چې 

زه د وزر پروژې افرس یم، نو دا زما نظر دی چې د مهارت له پلوه د زده کړې 

لپاره امریکایی ځواکونه غوره دي. لکه څنګه چې ما امریکایی رشیکانو ته ویيل 

دي، زه هغه ورځې په هڅه کې یم چې قطري ځواکونه د امریکایی ځواکونو 

د مسلکي توب ورته سطحې ته ورسیږي، تر دې حد پورې چې توپیر یې رسه 

شونی نه وي. 

زموږ موخه د امریکایی ځواکونو رسه د هغوی عملیاتو کې مالتړ او 

مشارکت دی هرڅومره ډیر چې ممکن وي، د قطر سرتې قوماندې لخوا د 

الرښوونو رسه په مطابقت کې، او همدارنګه په هغه بدلون او تکامل پوهیدل 

چې پرځای کیږي او ورپسې زموږ په مهارت کې ډیروالی دی. دا انساين طبعیت 

دی چې نوي شیان زده کوي او د نورو د تجربو څخه ګټه پورته کوي. باطن ته 

کتل د پراختیا اجازه نه ورکوي. 

په
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د قطر امریي هوایی ځواک 
لپاره نوي ایف – 15 کیو.

ای ابابیل جنګي الوتکې په 
2021 کې په سانټ لویس 

کې ښکاره کړی شوې.  
بریدمل نانيس فالکون/

د امریکا متحده ایاالتو هوایی ځواک

یو پیلوټ الوتکه خپل دفرت ګڼي. زه شخصآ د یوه جنګي 

پیلوټ په حیث خپلې دندې رسه مینه لرم. دا زما په وینه کې 

دي. زه خپلو اهدافو ته د غوره پایلو او د خورا کمو زیانونو 

رسه رسیږم. دا د دوامداره روزنې او زده کړې پایله ده، او 

دولت لیواله دی د ګډې روزنې له الرې دا تقویت کړي چې د 

پوهې ترالسه کولو، مهارت تبادله کولو، وړتیا ډیرولو او زموږ د 

محاربوي مهارتونو پراختیا کې د پام وړ ونډه درلودلې. اضايف 

روزنه په هوایی مالتړ، مراقبت او د سونګ توکو ډکولو عملیاتو 

باندې متمرکز ده.

عملیايت پرسونل د هرډول هوایی ګواښ او ننګوونې 

رسه مبارزې لپاره زده کړه کوي، پشمول د ډرون ټیکنالوژۍ 

کې پرمختګونه چې دولتونه وررسه اوس مخ دي. پرسونل په 

دوامداره توګه دې ګواښونو باندې براليس کیدو لپاره زده کړه 

کوي، او همدارنګه د هغه هیوادونو څخه تجربه او مهارت 

اخيل چې زموږ څخه پدې ډګر کې مخکې راغيل. دا چې قطر 

د نړیوال جام کوربه توب کړی دی، د دې مهارتونو ترالسه کول 

د وسله وال ځواکونو د لومړیتوب لیست کې دي. ګډه روزنه 

د ګډ عمل ارزښت باندې پوهیدلو او همدارنګه د سیمه ییز 

امنیت ګواښونو رسه مخ کیدو لپاره د غوره الرو چارو زده کولو 

کې پراخه ونډه لري. مترینونه او روزنه د یوځای کار کولو الره 

زموږ چمتو والی او زموږ ټولیزه وړتیا ازموي، ترڅو د ریالستیک 

سناریوګانو رسه مقابله وکړو او ګواښونو ته ځواب ورکړو.

د مثال په توګه، ما شخصآ د بریتانیایی ځواکونو رسه 

کار کړی دی، او زموږ د هوایی ځواک میراج د ګډون کونکي 

بریتانیایی پیلوټانو لخوا الوځول کیدونکو الوتکو پرتله ډیر 

پیچيل و. په هرصورت، د روزنې پرمهال، بریتانیایی ځواکونو 

وکولی شو زموږ پرتله ښه وځلیږي، د خپلو الوتکو وړتیاوې 

اعظمي کړي، په خپل فعالیت کې یې کارويل او د هغه ننګونو 

باندې براليس کیدو لپاره یې کار کاوه چې شاید هغوی وررسه 

مخ يش. زه تل دا تجربه د یوه مثال په توګه کاروم کله چې د 

الوتکو نوي کارمندانو ته روزنه ورکوم، او هغوی ته وایم چې 

یوازې د ظاهر له مخې قضاوت مه کوئ.

دا ډول نظامي مترینونه موږ ته ډیره ګټه رسوي. موږ د 

روزنې میتودونه زده کوو او د تجربې او تخصص او ورپسې 

د خپلې پراختیا څخه ګټه پورته کوو. د هوایی ځواک پرسونل 

ترډیره د اردو نورو څانګو رسه د ګډو ځواکونو د برخې په توګه 

همکاري کوي، لکه سمندري یا ځمکني ځواکونه. لکه څنګه 

چې په وسله والو ځواکونو کې پیژندل شوي دي، د روزنې، 

تجهیزاتو ودې او ښوونې ډګر کې پراختیا ده. د همدې لپاره، 

د ګډ ځواک په توګه همکاري د مهارتونو پراختیا او د نورو 

متخصص ځواک ماموریتونو رسه اشنا کیدو، او په ګډو مترینونو 

کې د دخالت له الرې عملیايت بریا لپاره الرې پرانیستلو کې 

مرسته کوي. 

په پایله کې، د قطر امیر هوایی ځواک پراختیا د ایف - 15 

کیو.ای رسه یو رښتیا شوی خوب دی، او د دې پریکړې لپاره 

زه د دولت څخه مننه کوم. قطر تل د مالتړ او د وسایطو او 

الوتکو ترالسه کولو له الرې پراختیا ته لیواله دی. زما رول د 

روزنې، زده کړې او لید له الرې د دې عايل کیفیت سیسټم 

جوړول دي، په ساحه کې د موجود امریکا متحده آیاالتو 

ځواکونو د تجربې او تخصص څخه ګټه اخیستنې رسبیره.

د هوایی ځواک قوماندان په حیث، زه د روڼتیا ساتلو ته 

لیواله یم. زه نه غواړم زما هیواد او زما قومانده رسټیټې يش. زه 

به زما د غوره تجربې، روزنې او پوهې رسه سم هرڅه چې مې 

وس کې وي وکړم.  
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یونیپث: د پولو ساتنې ځواکونه د کومو ننګونو رسه مخ دي؟

برید جرنال احمد: د اردن پولې ډیری ننګونو رسه مخ دي ځکه چې د څو 

تودو نقطو په مرکز کې دي، په ځانګړې توګه ختیځ او شاميل پولو کې او 

دلته موجود د امنیت پورې اړوند ناکرارۍ او جګړو له امله. خورا څرګندې 

ننګوونې چې موږ وررسه مخ یو هغه دي:

د اردن د پولو اوږدوالی )1,675 کیلومرت(، پشمول د شاميل او ختیځ . 1

پولو )450 کیلومرت(. دا ډیر اوږدوالی دی چې د پام وړ انساين، 

عملیايت او تخنیکي هڅو ته اړتیا لري.

د ارايض تنوع. د پولې سیمه جیولوژیکي بڼې لري، په ځانګړې توګه . 2

شامل کې، او دا ناوونه د څار کیمرو لپاره سرته ننګونه وړاندې کوي 

او د ړندو نقطو پوښلو لپاره د پام وړ انساين مالتړ ته اړتیا لري. 

د برش دوستانه او ميل امنیت غوښتنو توازن ساتل. په لنډه موده . 3

کې د مهاجرینو لوی شمیر زموږ ځواکونو لپاره یوه سرته ننګونه 

وه. د مهاجرینو رسه ستونزه هغوی ته د برشي مرستو وړاندې کول 

دي پداسې حال کې چې د اردن امنیت باید وساتل يش. د هغه 

مهاجرینو ترمینځ توپیر کولو لپاره څوک چې زموږ پاملرنې ته اړتیا 

لري او هغوی چې زموږ امنیت ته خطر دي، زموږ ځواکونه د برشي 

حقونو او د نړیوالو سازمانونو لخوا خورا ډیرې روزنې او مالتړ ته 

اړتیا لري.

نفوذ او قاچاق. تر نن ورځې پورې زموږ پولې په عموم کې، او شامل . 4

او ختیځ پولې په ځانګړې توګه د نفوذ یا ننوتلو او د خلکو، وسایطو، 

ژویو او پدې وروستیو کې د ډرونونو د قاچاق کولو لپاره د متنوع 

هڅو رسه مخ دي. 

د سوریه اردو د قاچاق رسه همکاري او اسانتیا برابرول. زموږ په . 5

ګډو پولو کې د قاچاق مخنیوي لپاره د سوریه رژیم ځواکونو رسه د 

ضمني همکارۍ رسبیره، د سوریه ځینې رستیري د قاچاق وړونکو 

رسه زموږ په زیان مرسته کوي. بله ننګونه د پولې برخو کې د ملیشه 

او تروریستي ډلو حضور دی. 

ډرونونه. بله سرته ننګونه دا ده چې ځینې قاچاق وړونکو د ډیری . 6

موخو لکه ټرانسپورټ او کشف لپاره د ډرونونو په کارولو رسه خپل 

میتودونه بدل کړي دي.

تروریستان د ننوتلو، وسلو قاچاق کولو، او د امنیت او ثبات ګواښلو لپاره د چارواکو د سرتګو څخه لیرې د پولې تشو 
نه ګټه پورته کوي. د عراق – سوریه پولې ناکايف کنټرول په 2014 کې د عراق سرتو برخو باندې د داعش د یرغل 
المل شو. د همدې لپاره، د سیمې هیوادونه لیواله دي د پولو امنیت لوړ کړي او د قاچاق او تروریزم مخه ونیيس. 
یونیپث د اردن وسله وال ځواکونو کې د پولو امنیت رئیس، برید جرنال احمد حشام خالفت رسه مرکه کړې، او د 

پولو خوندي کولو کې د ننګونو او ماموریتونو په اړه وررسه غږیدلې.

 د قاچاق او تروریزم مخنیوي لپاره، 
د اردن د پولو ساتنې ځواکونه پراخه نړیوال مالتړ په لټه کې دي

یونیپث کارکونکی

ګډ
تعاوني امنیت
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یونیپث: د پولې زون څخه تاسې د تروریستي ګواښونو رسه څنګه مبارزه کوئ؟

برید جرنال احمد: په پولو کې د تروریستانو پیدا کیدل پرته له شکه، په ځانګړي 

توګه سوریه او عراق کې د ناکرارۍ او جګړو پایله ده. په هرصورت، د دې ډلو 

رسه مبارزې لپاره، موږ زموږ پیاوړتیاو باندې تکیه کوو، چې خورا مهم یې دي: 

هاشمي شاهي اردن کې سیايس ثبات او داخيل یووالی.. 1

د تروریزم رسه مبارزې لپاره په نړیوال ائتالف کې د اردن د ګډون پیاوړتیا.. 2

د پولو کنټرول کې د مرستې لپاره پیچيل او عرصي تجهیزات او وسایل. . 3

د هرډول ګواښ په ګوته کولو لپاره وړ او روزل شوی پرسونل.. 4

په پولو کې د وسله والو ځواکونو، امنیتي ادارو، وزارتونو او عامه نهادونو . 5

په دخالت جاري همغږي.

د واک الندې سیمه کې دننه د ټولو امنیتي ادارو لپاره د ښکیلتیا لیکيل . 6

مقررات او د هغوی مدیریت کونکي مقررات. پدې وروستیو کې، په پولو 

کې د بې اجازې ننوتونکو او قاچاق وړونکو د ډیریدو له امله د ښکیلتیا 

مقررات بدل شوي او پياوړي شوي دي. دا محدودیتونه د نفوذ او قاچاق 

راکمولو کې بریايل و.

د پولو امنیت او د غیر دودیز وسلو د تکثیر مخنیوي پورې اړوند نړیوالو . 7

تړونونو رسه د اردن یوځای کیدل.

یونیپث: د پولو خوندي کولو کې د عرصي ټیکنالوژۍ استعامل په اړه وغږیږئ، په 

ځانګړې توګه د ناکرارۍ رسه مخ سیمو کې. 

برید جرنال احمد: وسله وال ځواکونه تل د عرصي کیدو او پراختیا هڅه کوي 

او ټولو واحدونو او تشکیالتو ته د وروستیو تجهیزاتو عرضه کول غواړي ترڅو 

عملیايت مؤثریت ډیر کړي او عايل محاربوي چمتو والی وسايت. د شک پرته، د 

پولو امنیتي سیسټم د ميل امنیت سیسټم رسه یو مهم ارتباط دی، د همدې لپاره 

د اردن وسله وال ځواکونه – د عرب اردو عمومي قومانده د پولو ګارد واحدونو 

مالتړ کولو او د عملیايت فعالیت او استخباراتو ودې لپاره هغوی ته د وروستي 

تجهیزاتو عرضه کولو باندې مترکز کوي. د اردن د پولو امنیت سیسټم په څو 

مرحلو کې نصب شوی دی، پیل یې د شامل او ختیځ پولو رسه شوی، بیا ورپسې 

د سهیل پوله. په نورو مرحلو کې یې ټولې پولې شامل دي، که د خدای خوښه 

وه، او دا به په ورځ کې 24 ساعتونه د پرمختليل سیسټم د برخې په توګه نظارت 

کیږي. 

یونیپث: تاسې ميل امنیت ته د ډرون ګواښ رسه څنګه مبارزه کوئ؟

برید جرنال احمد: ډرونونه یو له وروستیو ګواښونو دي چې موږ وررسه مخ یو 

او په پولو کې د قاچاق لپاره یوه سرته وسیله ګرځیدلې ده. دې هغه ننګوونې 

ډیرې کړي چې موږ وررسه مخ یو، چې ځینې یې د پولو امنیت سیسټم په 

واسطه نظارت شوي او د شته وسایلو په واسطه سمبال شوي، پداسې حال کې 

چې عمومي قوماندې پدې برخه کې متخصص څانګو ته امر کړی دی د ډرون 

ګواښونو د مخنیوي لپاره مخنیونکی اقدام وکړي.

یونیپث: نړیوالو مشارکتونو د پولو امنیت کې څنګه مرسته کړې؟

برید جرنال احمد: د پولو امنیت د اردن او ګاونډي دولتونو ترمینځ یو ګډ 

مسؤلیت دی، او د تروریزم رسه باید ټول ملګري او متحد دولوتونه مبارزه وکړي. 

په هرصورت، همغږي په اړینه سطح کې نده، په ځانګړي توګه د عراق او سوریه 

رسه، د دغه دوه دولتونو رسه د ګډو تړونونو د شتون رسبیره. د اردن او ګاونډي 

هیوادونو ترمینځ د اړیکې افرسان د تروریزم رسه مبارزې او د پولو د امنیت په 

اړه معلومات تبادله کوي. زه غواړم یادونه وکړم چې د ملګرو ملتونو د تروریزم 

رسه مبارزې دفرت په 2022 مارچ کې په امان کې د سیمه ییز پولو امنیت کنفرانس 

وکړ. د اردن رسبیره، مرص، عراق، سعودي عربستان، ترکیه او لیبیا پدې کې ګډون 

درلود. د کنفرانس ګډونوالو د ترهګرۍ او تروریزم رسه مبارزې او ډیر مالتړ لپاره 

د دې دولتونو ترمینځ د قوي همغږۍ سپارښتنه وکړه ــ پشمول د غوره تجهیزاتو 

– د هغه هیوادونو لپاره چې د دې ستونزو رسه الس او ګریوان دي.  

د اردن د پولو امنیت 
یه رس  یو غړی د سور
په پوله ساتنه کوي.
د اردن وسله وال ځواکونه
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د 2021 اکتوبر، کرغیزستان د خپلو پولو خوندي کولو لپاره د ترکیه 

څخه نوی نظامي بې پیلوټه فضایی وسایط )یو.ای.وي( واخیستل. 

د بایرکتار بې پیلوټه فضایی وسایط په نظامي بې بیلوټه وسایطو کې د 

کرغیزستان لومړۍ سرته پانګوونه وه، چې په عام ډول د ډرون په نوم پیژندل 

کیږي، د پیلوټ یا سپرلیو پرته الوتنه کوي. یوازې یوه میاشت وروسته، د 

افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو ډیریدو په رڼا کې قزاقستان د خپلې اردو 

لپاره ورته بې پیلوټه فضایی وسایط ترالسه کړل.

که څه هم ډرونونه په مرکزي آسیا کې نوي ندي، د وسله وال ځواکونو 

رسه د بې پیلوټه فضایی وسایطو پراخه یوځای کیدل د ميل امنیت لپاره د بې 

پرسونل ټیکنالوژۍ د ګټو څرګندونه کوي. په 2019 کې په سعودي عربستان 

کې د تیلو پروسس کولو تاسیساتو باندې د ډرون بریدونو دا ویره ډیره کړې 

ده چې ورته بریدونه د غیر دولتي لوبغاړو په واسطه مرکزي آسیا هدف 

ګرځولی يش. سیمه ییز حکومتونه د خپلو کشفي او دفاعي مهامتو پراخوايل 

لپاره د ډرونونو ترالسه کولو ته ډیر لیواله ښکاري. 

نظامي بې پیلوټه فضایی وسایط
د 2016 راهیسې، قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان اساسآ د څار او نظارت 

لپاره د لوړې درجې نظامي ډرونونه ترالسه کړي دي. په قزاقستان کې دا په 

نظامي پریډ او مترینونو کې لیدل شوي دي. قزاقستان د بې پیلوټه فضایی 

وسایطو درې ډولونه هم تولیدوي کوم چې د کرنې، د تیلو تولید او د جغرافیه 

ای رسوی ګانو لپاره کارول کیږي. ترکمنستان د ترکي بایرکتار په شمول د 

نظامي ډرونونو ډیری ډولونه لري چې د مبونو د وړلو ظرفیت لري.

قرغیز ولسمرش صدر جباروف تاکید کړی دی چې پدې وروستیو کې د 

هغوی د ترکي نظامي ډرونو ترالسه کول فقط د دفاع لپاره دي.

سلطنت بردیکیوا، یونیپث کارکونکی

سرتګې په پوله
کونه د امنیيت ګواښونو په ګوته کولو  د مرکزي آسیا ځوا

لپاره بې پیلوټه فضایی وسایط کاروي

په
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"په تیرو 30 کلونو کې موږ هیڅکله د هیڅ چا رسه جګړه نده پیل کړې، 

زموږ په الس کې وسلو په مرسته مو بهرنۍ خاوره نده نیولې. او دا به په 

راتلونکي کې هم پیښ نيش،" ولسمرش وویل.

پداسې حال کې چې ازبکستان د هرډول ډرون کارول محدود کړي دي، 

دې هیواد په 2016 کې خپل محدودیتونه سست کړي. د ازبکستان وسله وال 

ځواکونه د څار او نظارت لپاره دوه ډوله نظامي ډرونونه ګوماريل دي. که څه 

هم تاجکستان د خپل نظامي ډرونونو کارولو په اړه ډیر کم څه ښکاره کړي، دا 

د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو لخوا ډالۍ شوي بې پیلوټه فضایی وسایط 

په غرنیزه ارايض کې د لټون او ژغورنې ماموریتونو لپاره کارويل دي.

 په امنیيت ټولبکس کې نوي وسایل
بې پیلوټه فضایی وسایط د مرکزي آسیا هیوادونو ته د کم نفوس لرونکي ارايض 

ګزمه کولو، د چاپیریال رغوونې پروژو پرمخ وړلو، د نشه ییز توکو د قاچاق رسه 

مبارزې او د پولو په اوږدو کې د تروریستانو د حرکتونو مخنیوي لپاره د هغوی 

په هڅو کې ځانګړې مرسته وړاندې کوي. 

یو له د مخ پرودې مهمو الرو څخه چې ډرونونه پکې کارول کیږي د 

یورانیم پخواين ککړو سایټونو کې د وړانګو د سطحو نظارت کول دي. د اتومي 

انرژۍ نړیواله اداره )آی.ای.اِي.ای( د قزاقستان، کرغیزستان، ازبکستان او 

تاجکستان رسه په فرغانه دره کې د یورانیمو د کان پخواين سایټونو پاکولو په 

برخه کې همکاري کوي.

د مرکزي آسیا یو له ترټولو ډیر نفوس لرونکې سیمه، فرغانه د پخواين 

غیرخوندي یورانیم کانونو او د ضایعاتو دفاع کولو څخه د وړانګو او درندو 

فلزاتو رسه مخ ده. په سیمه کې دمخه موجود زلزلې او د ځمکو ښوویدل د 

ککړتیا خپریدو خطر ډیروي.

د ګاما وړانګې کشف کونکي وسایلو باندې سمبال ډرونونه د وړانکو 

فعالیت نظارت کولو لپاره ترټولو خوندي او خورا اغیزناک وسیله ګڼل کیږي، 

په ځانګړي توګه مشکل غرنیزه ارايض کې چې د زلزلو رسه مخ وي. ډرونونه نه 

یوازې د انساين ککړتیا خطر کموي، بلکه عمومآ کولی يش په الډیر مؤثریت رسه 

ډیټا راټوله کړي.

د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې د پروژې لومړۍ مرحله کې په 2020 کې 

په مرکزي آسیا کې د یورانیم سایټونو نقشه کول شامل دي. بله مرحله به د 

هستوي ضایعاتو پاکولو لپاره د ډرون کارولو په اړه په سیمه کې د پرسونل روزل 

وي.

پداسې حال کې چې په سیمه کې د قانون تنفیذ ادارو اندیښنه څرګنده 

کړې ده چې د نشه ییز توکو قاچاقچیان هم کولی يش ډرونونه وکاروي، هغوی 

د دا ډول قاچاق رسه مبارزې لپاره هم ډرونونو ته د په زړه پوري وسایلو په 

سرتګه ګوري.

د کرغیزستان د کورنیو چارو وزارت د تریاکو رسه مبارزې خدمت د نشه ییز 

توکو قاچاقچیانو نیولو لپاره د ډرونونو کارولو کې لیوالتیا ښودلې ده. د ډرون په 

مرسته اخیستل شوي انځورونه د غیرقانوين بوټو پیژندلو کې مرسته کولی يش او 

او حیايت استخبارات وړاندې کوي چې په بل ډول یې ترالسه کول مشکل دي.

په کرغیزستان کې د ملګرو ملتونو د نشه ییز توکو او جرمونو دفرت مرش، 

آندری سیلیزنیو وویل، "د تریاکو رسه مبارزې خدمت ته د بې پیلوټه فضایی 

وسایطو ورپیژندل په مرکزي آسیا کې لومړۍ نوښتي طریقه ده."

سیمه ییزو حکومتونو د ناورین پالن کولو او غربګون لپاره د الزمي وسیلې 

په توګه په ډرونونو کې ځانګړې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ټول پنځه هیوادونه د 

طبیعي ناورینونو څخه د خطرونو بیالبیل سطحو رسه مخ دي. پداسې حال کې 

چې پدې سیمه کې زلزلې ډیرې عام دي، مرکزي آسیا په مکرر ډول د سیالبونو، 

ځمکې ښوویدو، خټو ښوویدو او د واورو ښوویدو رسه مخ ده.

ډرونونه نه یوازې د ناورینونو سایټونه په ګوته کوي، بلکه که په سم ډول 

تجهیز يش نو لیرې پرتو موقعیتونو ته مهم اکامالت هم کولی يش.

په 2021 نومرب کې، په تاشقند کې په یوه ناسته کې، د مرکزي آسیا پنځه 

هیوادونو د بیړين حالتونو وزارتونو مرشانو د ناورین مخنیوي او د بیړين غربګون 

لپاره د ډرونونو استعامل تصویب کړ. د "بې پیلوټه فضایی وسایطو د کارولو 

لپاره طرحې" تړون د پنځه حکومتونو لخوا السلیک شوې د 2030-2022 لپاره د 

همکارۍ د پراختیا لپاره سرتې سرتاتیژۍ برخه ده.

 د افغان پولو نظارت کولو لپاره هم 
ډرونونه د افغانستان پولې رسه په اوږدو کې د امنیت ارتقا او د سولې ساتلو 

لپاره الزمي ګرځیديل دي. تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان رسه 

اوږده پوله لري. په کابل کې د طالبانو واک ته رسیدلو اندیښنې راپورته کړي دي 

چې تاوتریخجن ترهګر کولی يش ګاونډي هیوادونو باندې یرغلیز بریدونه وکړي.

په 2021 اګست کې، ازبکستان د ډرونونو په مرسته د افغان پولې په اوږدو 

کې هوایی کشف تررسه کړ. قزاقستان د ترکیه څخه د بایرکتار ډرونونو پدې 

وروستیو کې ترالسه کول په افغانستان کې د تروریستانو لخوا راتلونکي هر  ډول 

امنیتي ګواښونو ته د غربګون وسیلې په توګه تائید کړ.

پداسې حال کې چې د مرکزي آسیا هیوادونه د نظامي، استخباراتو، ژغورنې 

او د ملکي محافظت خدمتونو لپاره د ډرونونو کارولو کې فرصتونه ویني، هغوی 

دا هم درک کوي چې ډرونونه د دښمن ځواکونو په الس کې پیاوړې وسلې هم 

ګرځیدلی يش. سوداګریز ډرونونه اوس ارزانه او ترالسه کول یې اسانه دي. پدې 

تړاو اندیښنې په ډیریدو دي چې د نظامي موخو لپاره اړول شوي ساده ډرونونه 

د ګڼې ګوڼې، له سرتاتیژیکي پلوه مهمو سایټونو او زیربنا یا د رستیرو موقعیتونو 

په نښه کولو لپاره مبونه لیږدولی يش.

سیمه ییز حکومتونه پدې لټه دي چې د خپلو وسله والو ځواکونو تخنیکي 

او نظامي وړتیاوې جوړې کړي ترڅو د ډرون بریدونو څخه ګواښونو وړاندوینه 

وکړي، مخه یې ونیيس او خنثی یې کړي. هغوی د نظامي تاسیساتو دفاع لپاره د 

دښمن ډرونونو ویشتلو برخه کې د رستیرو روزنه باندې تاکید کوي.

ځینې شنونکي وایې چې د مرکزي آسیا دولتونه د بې پیلوټه فضایی وسایطو 

ټیکنالوژۍ امنیتي او اقتصادي ګټو متوازن کولو لپاره د متحد طریقې څخه ګټه 

پورته کولی يش. حکومتونه کولی يش مذاکره کړي چې کوم ډول ډرونونه مجاز 

دي او د هغوی کارول څه يش پورې محدود کړي.

د ډرون پالیسیو متحد کول د مجرمینو او تروریستان الس کې د نظامي بې 

پیلوټه فضایی وسایطو احتاميل تکثیر په ګوته کولو کې هم مرسته کولی يش.  
د مرکزې اسيا هيوادونه د خپلو پولو د خوندې ساتلو لپاره د ترکیې لخوا جوړ 

شوي بې الوتکې په څري Bayraktar TB2 کاروي.  ای ایف يپ/ګیټي انځورونه



د یونیپث انځور

د ناورین
مخنیوی کول
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یربایډ جګړه – په کوم کې چې د جګړې ډګر پراخه وي او هیڅ 

ښکاره لومړۍ کرښې نلري – د نظامي او امنیتي مسلکیانو سرت مترکز 

ګرځیدلی. دا ډول جګړه عمومآ د هغه تروریستي ډلو په تړاو وي چې د ناکراریو 

او بې ثباتۍ پیدا کولو لټه کونکي هیوادونو لخوا مالتړ کیږي ترڅو بیا هغوی 

وکولی يش په یوه سیمه باندې واکمن يش. دا تروریستان او د هغوی مالتړي د 

ملکي خلکو ژوند، نړیوال مقررات او د هغه هیوادونو حاکمیت له پامه غورځوي 

د کوم هیواد نفوس کې چې هغوی پټیږي.

بالستیک میزایل او ډرونونه د دغو ترهګرو د کنټرول الندې ساحو څخه 

اچول کیږي. دا چې تروریستان د ملکیانو او نظامي اهدافو پر وړاندې د جمعي 

تخریب وسلو کارولو کې نه زړه نا زړه کیږي، ځواکونو د دې ډول بریدونو څخه 

د خپلو خلکو محافظت کولو لپاره د سناریوګانو تر پوښښ الندې نیولو لپاره 

خپلې روزنې تنظیم کړي دي.

د 2022 په پیل کې، سعودي عربستان د مخنیوي ډال – 3 دوه اړخیز مترین 

کوربه توب وکړ. ګډون کونکي د سعودي عربستان د وسله والو ځواکونو، د 

روغتیا وزارت، د سعودي عربستان سور صلیب، ملکي دفاع، او د جمعي تخریب 

وسلو برخه کې تخصص لرونکي د امریکا متحده ایاالتو ځواکونو څخه و. مترین 

10 ورځې دوام وکړ او دوه برخې یې وړاندې کړې: یوه اکاډمیک برخه د لیکچرو 

او د مهارت او تجربې تبادله کولو رسه او د ساحې برخه چې د ککړتیا پاکول او د 

جمعي مرګ ژوبلې تقلید پکې شامل و.

په مترین کې درې سناریوګانې وې چې د څو وجهي پیچيل برید په توګه د 

نظامي او ملکي ادارو د چمتو وايل ارزولو لپاره په هم مهاله ډول تررسه شوې. د 

روزنې لیدونکو پروړاندې دندې: بالستیک میزایلو، ډرونونو او په الس جوړ شوي 

چاودیدونکي وسیلو )آی اِي.ډي( چې زهري کیمیاوي مواد لري، کشف کول او 

ځواب ورکول او د مړینو د مخنیوي لپاره د ټپیانو په چټکۍ رسه درملنه کول.

عمل د استخباراتو رسه پیل شو چې د سعودي کنډک قوماندانۍ ته رارسیږي. 

دښمن – چې د سور دولت نوم ورکړل شوی – غواړي د کنډک قرارګاه باندې 

تخریبي بریدونه وکړي. قوماندانانو د مانور مالتړ ټويل او د کیمیاوي کنډک 

تیارسۍ لپاره امرونه صادر کړل.

لومړی استخبارايت راپور وایی، "د سور دولت د ارادې به اړه اطالعات ترالسه 

شوي چې غواړي د کیمیاوي موادو په مټ برید وکړي، او د راکټ اچولو پلیټفارم 

ته څیرمه موقعیتونو ته رامخته کولو لپاره یې حرکت کړی."

بل رارسیدلی راپور د نیيل دولت پولو دننه د مبونو او کیمیاوي وسلو ځای 

په ځای کولو لپاره د سور دولت مزاحمینو او ورانکارو د هڅو تفصیل وړاندې 

کوي. دښمن بې پرسونل ډرونونه هم ازمول چې احتامال کولی يش نیيل دولت ته 

کیمیاوي مواد ولیږدوي.

ډیر وروسته نه، سایرن د سهار چوپتیا ماته کړه، د کنډک قرارګاه پروړاندې 

یې د ډرون برید اعالن وکړ. د هوایی دفاع پرسونل د جام کولو تجهیزاتو او د 

ریموټ کنټرول راډیویی څپو پرې کولو له الرې الوتکه راوغورځوله. کله ډرون 

راوغورځید، د رالویدو ساحې څخه یې پورته کیدونکی سپین لوګی لیدل کیده.

د کنډک رسه موجود استخباراتو پربنسټ، د جمعي تخریب د وسلو مخنیوي 

ټیم په محافظتي ګیر کې د تیارسۍ په حالت کې و، او د جمعي تخریب وسلو د 

برید ښودلو لپاره یو تور بیرغ ودرول شو. د چاودیدونکو توکو سمبالونکي ټیم او 

د جمعي تخریب وسلو د مخنیوي ټیم ته ګومارل شوي وسایطو د الوتکې رالویدو 

موقعیت په لوري حرکت وکړ.

د خلکو د خوندیتوب لپاره، د ملکیانو لوري ته امنیتي انګړ جوړ شوی و. 

وروسته له دې چې د چاودیدونکو توکو د خنثی کولو ټیم ساحه تفتیش کړه او 

په موقعیت کې یې د چاودیدونکو توکو نه شتون تائید کړ، د جمعي تخریب 

وسلو د مخنیوي ټیم وسایطو د عمل کولو امر ترالسه کړ.

د ټیم څراغ څو وظیفه ای زره واسطه د بهرين خاورې او هوا ټیسټ کولو 

سینرسونو رسه تجهیز و چې دننه د کمپیوټرو رسه لنک و. د هوا پاکوونکي 

فلټرونو پرسونل د زهري ګاز څخه محافظت کاوه. موټر ورو د ککړې ساحې 

ها

په یوه تمرین کې، د سعودي بیړين کارکونيک د کیمیاوي وسلو 
قربانیانو ته لیوالتیا ښئ.  د سعودي وسله وال ځواکونه

د سعودي – امریکا متحده ایاالتو تمرین د ډله ایزې ویجاړۍ وسلو 
د مخنیوي لپاره د ځواکونو چمتو وایل ازموي

یونیپث کارکونکی
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د سعودي لومړي ځواب ورکونيک یو زره موټر د 
کوي.  د سعودي وسله وال ځواکونه ککړتیا څخه پا

مخنیوي ډال کې د سعودي او د امریکا 
متحده آیاالتو ځواکونو یووایل د پراخه مختلف 

شالیدونو لرونيک رستریو د وړتیا ستاینه 
وه چې په عرصي نړۍ کې ډیر عام کیدونيک 

ګواښ ته غربګون کې په ګډه او په مؤثر ډول 
یتونه بشپړ کړي. مامور
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شاوخوا وګرځید، او دغه ځای یې د ژیړو بیرغونو رسه په نښه کړ چې په 

اتومات ډول د موټر د شا څخه ویشل کیدې.

وروسته لدې چې پرسونل د کیمیاوي موادو نوع وپیژندله، یو سور بیرغ 

ودرول شو، چې د کیمیاوي وسلو د برید څرګندونه یې کوله. دا د څلور نفري 

ساحوي تفتیش ټیم لپاره یوه اشاره وه چې بیلګې راټولې کړي او تائید کړي چې 

د ډرون راغورځیدو سایټ کې نور خطرونه نشته.

د بیړين وسایطو غږ د سعودي ملکي دفاع ادارې، کورنیو چارو وزارت، د 

روغتیا وزارت او د سور صلیب ادارې څخه د پرسونل د راتګ خرب ورکړ. په 15 

دقیقو کې، د اغیزمنې ساحې څخه 800 میرت لرې یو ساحوي روغتون تنظیم 

کړی شو، او د ککړو بیلګو راټولولو لپاره یو ګرځنده البرتوار راورسید. د هیڅ 

چانس په نه پریښودو رسه، یو ښه مجهز امبوالنس بس چې د 30 بسرت څخه 

ډیر ظرفیت یې درلود راورسید. د ککړتیا پاکولو سټیشنونه، د الوتکې راغورځیدو 

سایټ څخه 60 میرت لیرې د خلکو او وسایطو لپاره تنظیم کړی شوی و.

نظامي او ملکي ټیمونو خپلې دندې په مسلکي ډول همغږې کړې. د 

ککړتیا پاکولو نظامي ټیم، چې نظامي وسایطو او رستیرو برخه کې تخصص لري، 

د وسله والو ځواکونو د جمعي تخریب وسلو د مخنیوي ټیم لخوا یې نظارت 

کیده. د کورنیو چارو وزارت د ککړتیا پاکولو یو سټیشن 100 میرت لیرې نصب 

شو، چې د ملکي پرسونل لپاره یې مالتړ او ساحوي ککړتیا پاکولو چارې وړاندې 

کولې.

د ملکي دفاع ټیمونو چې محافظتي ماسکونه او خطرناک موادو څخه د 

محافظت پوښاک یې په تن و ژوبل شوي افراد یې په تسکیرو کې لیږدول. 

کله چې ژوبل شوي افراد د ککړتیا پاکولو ساحې ته رارسیدل، هغوی ته نوي 

کايل ورکول کیدل. روغتیایی پرسونل د هغوی معاینه وکړه مخکې لدې چې د 

50 بسرت او بیړين طبي تجهیزاتو ساحوي روغتون ته ویوړل يش، او د کیمیاوي 

بریدونو څخه راپیدا کیدونکي ناروغیو او ټپونو درملنه کې مهارت لرونکي 

مجرب ډاکټرانو او نرسانو لخوا وکتل يش.

د ساحوي روغتون رول نږدې روغتونونو ته د لیږدولو نه مخکې د ټپونو 

معاینه او تشخیص کول، د وینې بهیدو درول، او د حساس پیښو درملنه کول و. 

شاوخوا 50 امبوالنسونه په چمتو حالت کې و.

د سعودي د جمعي تخریب وسلو ټیم خپلو امریکایی سیاالنو رسه یوځای 

د مترین په اوږدو کې کار وکړ، او میتودونه یې رسه رشیک کړل. دې څو ملیتي 

ټیمونو په ساحه کې پیښو ته د یو بل غربګون مشاهده کولو څخه ګټه پورته 

کړه. کله چې د متحده ایاالتو ټیم د غربګون عملیات تررسه کول، سعودي ټیم د 

امریکا متحده آیاالتو ټیم ته مشوره ورکولو لپاره د هغوی په ګام روان و. بیا دې 

دواړو ټیمونو یو بل رسه رول بدل کړ.

د مخنیوي ډال کې د سعودي او د امریکا متحده آیاالتو ځواکونو یووالی د 

پراخه مختلف شالیدونو لرونکي رستیرو د وړتیا ستاینه وه چې په عرصي نړۍ 

کې ډیر عام کیدونکي ګواښ ته غربګون کې په ګډه او په مؤثر ډول ماموریتونه 

بشپړ کړي.  

د سعودي د جمعي تخریب وسلو د مخنیوي ټیم جوړ شوي 
کیمیاوي برید صحنې ته راځي.  د سعودي وسله وال ځواکونه
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د لوړپوړې مرش پژینیال

د کویټ د لوی درستیز په دفتر کې د ستراتیژیکو اړیکو او تشریفاتو څانګه

 انځورونه د کویټ د وسله والو ځواکونو د اخالقي الرښود او عامه اړیکو لخوا

مخکې له دې چې په دې وروستیو کې د سرتجرنال په توګه تقاعد يش، د کويټ پخواین لوی درستزي، 

جرنال خالد صالح دمحم الصباح د خپل هیواد د امنيت په اړه له یونيپث مجلې رسه خپل نظر رشيک کړ

د مخنیوي توره

له دې چې د خپلې وينې تر وروستي څاڅکي پورې د 

خپل هېواد د دفاع ژمنه وکړم، زه غواړم په دې ټينګار وکړم چې د 

هیواد ساتنه د هر کويټي وطن پالونکې دنده ده. د کویت د امیر 

او د وسله والو ځواکونو د اعلی رسقوماندان شیخ نواف االحمد 

الجابر الصباح او د ولیعهد شهزاده شیخ مشعل ال احمد الجابر ال 

صباح تر الرښوونې او رهربۍ الندې، موږ باید د خپل هیواد د امنیت 

او ثبات لپاره پرته له ویرې له ګواښونو رسه مخامخ شو. کویت د 

سولې هڅوونکی دولت دی چې د نړیوالې ټولنې په نورمونو کې کار 

کوي. دا هیواد په ټوله نړۍ کې د سولې او سوکالۍ د ساتلو لپاره د 

نړیوال قانون او نظم د لوړولو هڅه کوي. زموږ مرسته دوامداره ده، 

ځکه چې موږ د نړیوالې ټولنې په اصولو باور لرو. موږ پوهیږو چې 

د نړیوال نظم پرته، نړۍ د ګډوډۍ رسه مخ کیږي. 

مخکې
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 یونیپث: تاسو د لوی درستیز په توګه د خپلې دندې په لومړي 

کال کې د کومې موخې په لټه کې یاست؟

سرتجرنال خالد: په دفرت کې لومړی کال د کوويډ- 19 وبا له امله خورا 

ننګونکی و، کوم چې زموږ د ژوند الره او د کارونو د تررسه کولو بڼه 

بدله کړه. زما اصيل موخه د کویت د خلکو او د حاکمیت ساتنه ده، 

ځکه چې د کویت وسله وال ځواکونه )KAF( د داخيل او بهرين ګواښونو 

په وړاندې د مخنیوي توره ده؛ دا هغه سوګند دی چې د افرس کیدو په 

وخت کې مې خوړلې دی. د دې کار د تررسه کولو لپاره ما درې اصيل 

اهدافو ته لومړیتوب ورکړی، لومړی دا چې د جنګ لپاره لوړ چمتووالی 

ولرو، کوم چې په نړۍ کې د هر پوځي مرش لپاره یوه مهمه مسئله ده. د 

کویټ په وسله وال ځواکونو کې موږ خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره خورا 

لوړ چمتووالی ساتو. همدارنګه د کویټ د وسله والو ځواکونو وسلې تل 

یو لومړیتوب دی، مګر په وسلو باندې پانګونه د دې لومریتوب یوازې 

یوه برخه ده. همداراز د مهارتونو او د پوځ د ټولو برخو د وړتیاو لوړول 

بله مهمه مسئله ده. له همدې امله زه فکر کوم چې روزنه او مترینونه 

زموږ لپاره خورا مهم دي او د کویټ د وسله والو ځواکونو د همیشګي 

چمتووالی لپاره یو اسايس اصل دی. په پایله کې د حکومت الرښوونه 

چې د وسله والو ځواکونو بودیجه کمه يش او پر وسله والو ځواکونو د 

دغه کار اغیزه زموږ لپاره یو ننګونه ده، مګر موږ په دوامداره توګه کار 

کوو ترڅو دوی زموږ د پوځي اهدافو مخه ونه نیيس. د بودیجې د کمولو 

یوه بیلګه چې موږ د کویټ د وسله والو ځواکونو لپاره معريف کړه دا وه 

چې په بهر کې د پوځي اتشې شمیر په ځینو مواردو کې له پنځو افرسانو 

څخه دوه ته راټیټ يش. دا انعطاف زموږ د لید رسه سمون لري.

 یونیپث: د کویټ وسله وال ځواکونه د کویټ د نورو امنیتي ادارو

 رسه څنګه همکاري کوي؟ 

سرتجرنال خالد: د وسله والو ځواکونو په توګه موږ د کورنیو چارو وزارت، 

د کویت ميل ګارد او د کویټ اور وژنې ځواک ترڅنګ د کویټ د دفاع 

او امنیت برخه یو. ګډه همکاره، هڅې او رسښندنې د خپلو ګډو اهدافو 

په ترالسه کولو کې د هرې ډلې لپاره اړین دي. نو له همدې امله موږ د 

حکومت په مختلفو سکتورونو کې د خپلو همکارانو رسه د ټیم په توګه 

په ګډه کار کوو ترڅو د هر هغه ګواښ مخه ونیسو چې زموږ امنیت او 

ثبات ګډوډوي او همدارنګه خپلې امنیتي اندیښنې د یوه ټیم په توګه 

تنظیم او په ګډه یې حل کوو.

 یونیپث: نړیوال مشارکت په ځانکړې توګه د امریکا له پوځ رسه 

څومره اړین دی؟

سرتجرنال خالد: امریکا په تیرو 32 کلونو کې زمونږ تر ټولو قوي متحد 

دی. د کویټ په امنیت کې د امریکا د مرستو هڅې خورا ډیرې وې، او زه 

د دې لپاره د دوی نه مننه کوم، په ځانګړې توګه د متحده ایاالتو مرکزي 

قوماندې )CENTCOM( چې په سیمه کې زموږ مستقیم رشیک دی. 

موږ د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې رسه په مختلفو کچو کې ډیری 

پوځي روزنیز مترینونه تررسه کوو — د مثال په توګه د ايګل ریزالف 

روزنیز مترین چې د کویټ وسله والو ځواکونو یې په کال 2015 او 

2017 کې کوربه توب کړي دی، رسبیره پردې د کال 2022 ایګل ریزالف 

مترین چې د متحده ایاالتو لخوا یې کوربه توب کیده د د کویټ د وسله 

کویټي پوځیانو د پیټریټ توغندی توغویل.
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د کویټ سمندري کښتۍ د ځمکې 
او اوبو په تمرین کې برخه اخلي.
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والو ځواکونو د لویو مرستو رسه. برسېره پردې، موږ د متحده ایاالتو له 

مرکزي قوماندې رسه په تخصيص پروګرامونو کې له نږدې کار کوو چې 

د دواړو پوځونو لپاره ګټور دي او په ډیرو برخو کې زموږ د پوهې رسه 

مرسته کوي، ترڅو ډاډ ترالسه يش چې موږ په عملیايت ډومین کې ورته 

نقشې او انځور کار کوو. د همغږۍ له الرې د کویټ وسله وال ځواکونه 

او د متحده ایاالتو مرکزي قومانده په سیمه کې د تاوتریخوايل افراطي 

سازمانونو د له منځه وړلو لپاره هوډ لري، کوم چې زموږ لپاره یو ګډ منل 

شوی هدف دی.

 یونیپث: کویټ څنګه د خلیج د همکارۍ شورا )GCC( امنیتي 

ځواکونو رسه مرسته کوي؟

سرتجرنال خالد: د کویټ وسله وال ځواکونه په مستقیم ډول د خلیج 

همکارۍ شورا هیوادونو د ټولو پوځي ځواکونو رسه مرسته کړې، ځکه 

چې موږ ګډ روزنې، مترینونه او متحد ځواکونه لرو چې په عملیاتو کې 

ګامرلو ته چمتو دي. د کویټ وسله وال ځواکونه د متحده پوځي قوماندې 

یوه مهمه برخه ده، د خلیج د همکارۍ شورا نظامي څانګه. موږ د خلیج 

په همکارۍ شورا کې د خپلو متحدینو رسه نږدې کار کوو ترڅو د منځني 

ختیځ او په ټوله سیمه کې امنیت خوندي کړو. رسبیره پردې، د کویټ 

د کویټ د وسله والو ځواکونو وسلې تل 

یو لومړیتوب دی، مګر په وسلو باندې 

پانګونه د دې لومریتوب یوازې یوه برخه 

ده. همداراز د مهارتونو او د پوځ د ټولو 

برخو د وړتیاو لوړول بله مهمه مسئله 

ده. له همدې امله زه فکر کوم چې روزنه 

او مترینونه زموږ لپاره خورا مهم دي او د 

کویټ د وسله والو ځواکونو د همیشګي 

چمتووالی لپاره یو اسايس اصل دی.

~ سرتجرنال خالد صالح محمد الصباح
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پوځ، هوایی ځواک او سمندري ځواک په دوامداره توګه د 

خلیج دولتونو له پوځونو رسه په متقابل متریناتو کې برخه 

اخيل، همدارنګه د عملیاتو مرکزونه لري چې په دریو ساحو 

کې فعالیت کوي. د همکارۍ هوایی دفاع زموږ د عالقې د 

سیمې تصویر جوړوي.

یونیپث: د تاوتریخوايل افراطي سازمانونو )VEOs( مخنیوي 

او ماتولو لپاره د کویټ تګالره څه ده؟

سرتجرنال خالد: په حکومت کې څو وزارتونه د دا ډول 

ایډیالوژیو د ځپلو او له منځه وړلو لپاره همکاري کوي. د 

پوهنې وزارت د دې بنسټپالو ایډیالوژیو د مخنیوي لپاره 

په ښوونځیو کې پروګرامونه متویلوي. د اوقافو او اسالمي 

چارو وزارت د اسالم د رښتينې معنا د څرګندولو په موخه 

سيمينارونه جوړوي، او ځانګړي مرکزونه د هغو کسانو د 

پوهاوي لپاره سيمينارونه برابروي چې افراطي افکار لري 

او ټولنې ته يې د بېرته راګرځولو زمينه برابروي. د کویټ 

د وسله والو ځواکونو په توګه موږ په سیمه کې د خپلو 

متحدینو او رشیکانو رسه د حیايت معلوماتو په تبادله کولو او 

د یو ټیم په توګه د یو هدف رسه د دې افراطي ایډیالوژیو د 

ماتولو لپاره چې په چټکۍ رسه په شاوخوا کې خپریږي کار 

کوو. برسېره پردې، موږ د افرسانو او ضابطانو ګرځنده ټیمونو 

لرو چې تعلیمي پروګرامونه پر مخ بوځي، دوی د تاوتریخوالی 

ډک افراطي سازمانونه لخوا د استخدام د مخنیوي لپاره له 

قطعاتو څخه لیدنه کوي. برسېره پردې، د تروریزم پر ضد د 

اسالمي پوځي ایتالف د یوې برخې په توګه د کویټ وسله وال 

ځواکونه د تروریزم د ماتولو لپاره د ایتالف د مرشانو په مالتړ 

 رسه زموږ د اسالمي دین د اخالقو د ساتلو لپاره کار کوي.

جرنال د علي 
الصباح پوځي کالج 

څخه لیدنه وکړه
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یونیپث: د کویټ وسله وال ځواکونه څنګه د تیرې پیړۍ په اوږدو کې 

د جنګونو په الره کې د بدلونونو رسه مقابله کړې؟ 

سرتجرنال خالد: جګړه له دودیزو جګړو څخه د چریکانو او ملېشو 

په وړاندې منظم لښکرو ته د نن ورځې سایربې جګړې ته وده کړې. 

جنګونه د یوې مرمۍ له ویشتلو پرته پیل کیدی يش. سایربې جګړه نن 

ورځ د هر پوځ لپاره یوه مهمه موضوع ده. د کویټ وسله وال ځواکونه 

په دې برخه کې په وروستي ټیکنالوژیو سمبال دي، او موږ په سیمه 

کې د خپلو متحدینو رسه د کویټ حکومت دننه په بیالبیلو سکتورونو 

کې په دوامداره توګه کار کوو ترڅو زموږ وړتیاوې لوړې کړي او د هر 

ډول ګواښ مخه ونیيس. رسبیره پردې، موږ د سایربې امنیت نوی ریاست 

رامینځته کړی چې په 2022 کې به فعال يش. دا به موږ د مخالفینو د 

ماتولو لپاره تنظیم کړي چې په سایرب ډومین کې یې خپل شتون پراخ 

کړی ترڅو په ځمکه کې زموږ د ځواکونو رسه مستقیم ټکر څخه وتښتي.

یونیپث: د کویټ وسله والو ځواکونو د کوويډ- 19 وبا په جریان کې څه 

رول لوبولی او څنګه یې د خپل روزنې او مترینونو رسه تطابق کړی؟

سرتجرنال خالد: د کویټ وسله وال ځواکونه د کوويډ- 19 په وړاندې 

مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. موږ د هغو دولتي سکتورونو په ډله 

کې یو چې د روغتیا وزارت یې مالتړ کاوه. د کویټ وسله وال ځواکونه 

د نړۍ په بیال بیلو برخو کې د بند پاتې اوسیدونکو د ایستلو لپاره خپلې 

کارګو الوتکې کارويل او دوی یې بیرته کویټ ته رسويل دي. دې الوتکو 

طبي توکي او واکسینونه هم لېږدول. زموږ پوځي انجیرنانو د روغتیا 

قرنطین واحدونه او ساحوي روغتونونه جوړ کړل ترڅو د کوويډ- 19 

پروړاندې مبارزه کې د روغتیا وزارت مالتړ وکړي. موږ د کورنیو چارو 

وزارت او د کویټ ميل ګارد څخه د هیواد په قرنطین سیمو کې د 

ویروس د خپریدو د مخنیوي لپاره مالتړ وکړ. موږ د ناروغانو لپاره خپل 

پوځي روغتون او همدارنګه د واکسین مرکزونه پرانستل چې پوځي 

پرسونل او د دوی کورنیو ته خدمت کوي. برسېره پر دې، د کویټ وسله 

وال ځواکونه روزنه بنده نه کړه، بلکه مجازی چاپیریال ته یې ولیږدوله 

ترڅو روان کورسونه بشپړ کړي او زموږ په ادارو کې نوي روزنیز 

پروګرامونه رامینځته کړي. د نوي روزنې لپاره دا لیوالتیا زموږ د متریناتو 

د پیلولو و بشپړولو رسه سیايل کوي چې دمخه پالن شوي و. دا مهمه وه 

چې د وبا رسه د مطابقت له الرې لوړ چمتووايل وساتو. زموږ سیمه باید 

د راتلونکو ننګونو لپاره چمتو پاتې يش. 

 یونیپث: د کویټ وسله وال ځواکونه به څنګه د کویټ د 2035 

له پالن رسه مرسته وکړي؟

سرتجرنال خالد: د کویت دولت د جاللتآمب امیر او د جاللتآمب ولیعهد 

په الرښوونه تر 2035 کال پورې کویت په یو مخکښ سیمه ایز مايل، 

سوداګریز او کلتوري مرکز په بدلولو کې د کویټ وسله وال ځواکونه 

مهم رول لوبوي. اصيل دنده دا ده چې د هر هغه ګواښ یا ننګونې 

پر وړاندې چې موږ وررسه مخ یو د کویت د خلکو او حاکمیت ساتنه 

ويش. دا ماموریت د هر هغه چا دنده ده چې په کویت کې اوسیږي. 

موږ په هیواد کې ثبات او امنیت ډاډمن کوو او له رشیکانو رسه په ګډه 

کار کوو ترڅو دوی وکولی يش د کویټ 2035 پالن رسه سم چې زموږ 

د مرحوم امیر شیخ صباح االحمد الجابر ال صباح لخوا رشیک شوی په 

خوندي او هوساینې رسه کار وکړي.

یان کې فعالیت کوي. ین په جر یان کې ډزې کوي.د کویټ هوایی ځواک F/A 18 لیګيس هورنیټ د تمر M1A2K ټانکونه د روزنې په جر



28

د لبنان داخيل امنیت ځواکونو ریاست په 2021 

دسمرب کې دې هیواد ته د سوریه ای وګړو 

قاچاق باندې متمرکز د انساين قاچاق عملیاتو 

مخه ونیوله.

ادارو په لبنان کې میشت د شاوخوا 

500,000 څخه 26 بې اسناد سوریه ای وګړي ونیول. په ډیری مواردو کې، د 

سوریه قاچاقچیان د خپل هیواد وګړي د خوړو، پناه ځای او لبنان ته د لیږد 

لګښت بیرته تادیه کولو لپاره په ګاڼه نیيس. 

د کوویډ- 19 وبا او د اقتصادي بحران د اغیزې رسبیره، د لبنان حکومت، 

د لبنان امنیتي ځواکونو )ایل.ایس.ایف( له الرې، د انساين قاچاق راکمولو یا له 

مینځه وړلو لپاره د پام وړ هڅې کوي. رسه له دې، د سونګ توکو، وسلو، نشه 

یې توکو، سیګرټ، خوړو او خلکو د غیرقانوين سوداګرۍ مخنیوي لپاره د لبنان – 

سوریه 400 کیلومرت پولې کنټرولول خورا ننګوونکی ماموریت دی.   

بندرونه نورې الرې دې چې له مخې یې مجرمین هڅه کوي د لبنان پولو 

څخه تیر يش. په 2021 دسمرب کې، د بیروت بندر کې د ګمرک مامورینو او د 

تریاکو رسه مبارزې قطعې 9 میلیون د کپتاګون ګولۍ ونیولې چې عرب خلیج ته 

د میوو بار رسه یوځای بار شوي تشو مالټو کې پټې کړی شوې وې.  

د کوویډ- 19 وبا کې، د لبنان امنیتي ځواکونو د ناروغۍ خپریدو مخنیوي لپاره 

پالیسۍ او مقررات نافذ کړل. پدې هڅو کې د امریکا متحده آیاالتو حکومت لخوا 

ډالۍ شوي د سلګونه زره واکسینونو توزیع کولو کې مرسته شامل و.  

د سیمې هېوادونه

ین بریوت بندر کې  مامور
په جعلي مالټو کې پټ 

د غریقانوين کیپټاګون 
ګولۍ ضبطوي.  

ای ایف يپ/ګیټي انځورونه

یونیپث کارکونکی

کونو  د لبنان امنیيت ځوا
پولو ته سرتګې نیويل دي 

یکا متحده آیاالتو سفارت،  رسچینې: د لبنان ملي خربي اژانس، په لبنان کې د امر
  Foreignpolicy.com

قطر سیمه ییز 
مشارکت پیاوړی کوي 

یونیپث کارکونکی

د دوه مینځني ختیځ هیوادونو د الزامي پیاوړي اړیکو د تړون په توګه، 

قطر د ترکیه رسه 15 تفاهم لیکونه السلیک کړی چې د سوداګرۍ، امنیت، 

اردو، سیاحت، تعلیم، پانګوونې، پراختیا، مايل، کلتور، ځوانانو، ورزيش 

برنامو، دیپلومايس، روغتیایی پاملرنې، مذهبي چارو او رسنیو په برخه کې 

دوه اړخیزه همکاري پیاوړې کوي.

دا دوحه ته د ترکیه د ولسمرش رجب طیب اردغان دوه ورځني سفر 

او د جاللتآمب قطر امیر شیخ متیم بن حامد الثاين رسه د هغه د لیدنې 

پایله وه چې د ترکیی – قطر د عايل سرتاتیژیک کمیټې لخوا ترتیب شوي و. 

اردغان د 2021 دسمرب کې دوحه څخه د هغه د لیدنې پرمهال یوه 

وینا کې وویل، "د ترکیه په حیث، موږ د قوي کیدو په واسطه د ټولو خلیج 

هیوادونو رسه زموږ د همکارۍ، یووايل او نورو اړیکو د دوام غوښتونکي 

یو." "مو د قطر امنیت او ثبات د خپل هیواد څخه نه جال کوو." 

په 2014 دسمرب کې، د قطر امیر شیخ متیم او اردغان د دواړه 

هیوادونو په استازیتوب عايل سرتاتیژیک کمیټې په الره اچولو لپاره یو تړون 

السلیک کړ. د تړون له مخې، څو دولتي او شخيص نهادونو ته دنده وسپارل 

شوه چې د دوه اړخیز مشارکت پراختیا لپاره پالنونه جوړ کړي. د کمیټې 

لومړۍ ناسته په 2015 کې په دوحه کې وشوه، چې پدې کې 16 تړونونه 

السلیک شو.

په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې، قطر او ترکیه برشي مرستو کې د 

هغوی ونډو او د سوریه او افغانستان پشمول د څو جګړو سوله ییز حل 

موندلو لپاره نړیوالو هڅو کې نږدې رشیکان دي.

قطر او ترکیه دوه اړخیزې اړیکې په 1972 کې جوړې کړې، او د دواړه 

هیوادونو ترمینځ سوداګریزو اړیکو پدې وروستیو کلونو کې خورا ډیره وده 

کړې ده. قطر د مایع طبیعي ګاز صادراتو لپاره د ترکیه رسه تړون السلیک 

کړی دی، پداسې حال کې چې څو ترکي ساختامين رشکتونو د قطر حکومت 

قراردادونه ګټيل دي، چې ډیری یې د 2022 فیفا نړیوال جام پروژو اړوند 

دي. د دواړه هیوادونو ترمینځ د مايل او سوداګریزو اړیکو اسانتیا لپاره، 

دوحه د ترکیه رسه د اسعارو تبادله درې چنده کړه، چې په 2020 کې 

ټولټال 15$ میلیارد ډالرو ته پورته شوې.  

ډیر مهم یې دا دي چې قطر او ترکیه قوي نظامي اړیکې د یو بل رسه 

سايت، په ګډو او دوه اړخیزو مترینونو کې ګډون کوي او ډیر شمیر امنیتي 

تړونونه یې السلیک کړي دي چې له مخې یې ترکیه د قطر رستیرو ته روزنه 

ورکوي او نظامي تجهیزات ورته صادروي. په 2017 کې، ترکیه د خالد بن 

ولید نظامي بیس په قطر کې پرانیست، چې اوسمهال پکې زرګونه ترکي 

رستیري میشت دي.  رسچینې: Aljazeera.com، په ترکیه کې د قطر سفارت 
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د متحده عريب اماراتو هوایی ځواک جیټ 
الوتکې عرب خلیج ګزمه کوي.  رویټرز

متحده عريب امارات د نظامي همکارۍ وړتیا ازموي  

په سیمه کې د مخ پرودې ننګونو رس د سمون لپاره د 

خپلو ځواکونو د چمتو وايل ازمولو لپاره، متحده عريب 

اماراتو )یو.ای.اي( په 2022 جنوري کې د اماراتو ډال 

50 په نوم اوه ورځنی ګډ نظامي مترین پیل کړ. 

د متحده عريب اماراتو د اردو بیالبیل څانګو 

ترمینځ د عملیاتو همکارۍ وړتیا ازمولو لپاره ډیزاین 

شوي مترین کې ځمکني، هوایی، سمندري او بحري 

ځواکونو ګډون درلود. سناریوګانې د واقعیی نړۍ 

بالقوه ګواښونو منعکس کولو لپاره جوړې شوې 

وې. پدې کې د ژوندي مهامتو او بیالبیل وسلو او 

تجهیزاتو کارولو ته اړتیا وه: چورلکې، جنګي الوتکې، 

مزایل او بریدګرې کښتۍ، د رستیرو او تجهیزاتو 

لیږدونکې کښتۍ او د پرسونل د لیږد زره وسایط.

د ګډو عملیاتو قوماندان، تورن جرنال صالح 

محمد بن مجرین ال امیري وویل، "موږ د سولې او 

جګړې په وختونو کې په 50 کلونو کې په نظامي 

یونیپث کارکونکی

برخه کې د هیواد السته راوړنو باندې ویاړو."  "موږ 

زموږ نظامي وړتیاو باندې ویاړو، کوم چې د نړۍ 

د توجه او ستاینې مترکز ګرځیدلی، د متحده عريب 

اماراتو د هوښیار مرشتابه لخوا الرښوونې او دایمي 

تعقیب څخه په مننې رسه."

د اماراتو ډال 50 په هوایی او طبي ټرانسپورټ 

فعالیت برخه کې د ښځو د ګډون له امله د یادونې 

وړ دی. بل د یادولو وړ ګډونکی د متحده عريب 

اماراتو د هوایی ځواک برخه، د الفرسان نظامي 

ایروباتیک ټیم و.

د متحده عريب اماراتو د سمندري ځواک برید 

جرنال فهد ال داهيل وویل، "د الفرسان ټیم د نږدې 

هوایی مالتړ رسه د دښمن اهدافو باندې هوایی 

بریدونه تررسه کړل، او د هواي پوښ رسه د هوا څخه 

راغورځولو ښودنې چورلکې د ګډ هوایی چلند قوماندې 

او د هوایی ځواک الوتکې په مرسته وړاندې شوي."  

په 1967 کې د ابو ظهبي دفاعي ځواک د 

سمندري څانګې په توګه تاسیس شوی، د متحده 

عريب اماراتو سمندري ځواک شاوخوا 2,500 پرسونل 

او 22 محاربوي بیړۍ لري. د سمندري ځواک رسه 

اړوند د کنډک پیاوړتیا بحري ځواکونو قطعه ده 

چې د سویډن رستیرو پرمختليل د اوبو او وچې 

ترانسپورت رسه مجهز ده.

  د 2022 کال لپاره له نظامي پلوه د نړیوال 

ځواکمن هیوادونو شخص مطابق، متحده عريب 

امارات د 140 هیوادونو ترمینځ په نظامي پیاوړتیا 

کې 36ام دی. 

ترکمنستان خپل د الرسيس وړ طبیعي ګاز ډیروايل په برجسته کولو رسه د سیمه 

ییز انرژۍ مصؤنیت بالقوه تضمین کونکي په حیث خپل رول ته ارتقا ورکوي. 

د 2022 مارچ په وروستیو کې، عشق آباد د ترکمستان د تیلو او ګاز سیکتور 

ته د بهرنۍ پانګوونو راجلبولو لپاره د نړیوال پانګوونې انجمن کوربه توب وکړ.

د ترکمنستان ولسمرش رسدار بیردي محمدف د پیټرولیم صادرونکي 

هیوادونو ته د پرانیستې وینا وکړه لکه متحده عريب امارات چې د هیواد د 

هایدروکاربن صنعت پراختیا ته ډیره پانګه او تخصص او تجربه ورکړي.

په کنفرانس کې ګډون کونکو د جګړې او تجاريت بندیز په واسطه نه مختل 

کیدونکي د ډاډ وړ انرژۍ لپاره اړتیا باندې تاکید وکړ. ترکمستان د نړۍ یو له 

ترټولو سرتو طبیعي ګازو زیرمه لري او غواړي په روسیه متمرکز د شوروي د 

وخت الرو باندې تیکه کولو څخه لیرې ټرانسپورټ او عرضه بډایه کړي.

د تنوع دې سرتاتیژي کې د ازبکستان او قزاقستان څخه تیریدونکي د 

پایپ لیکې شبکه شامل ده چې چین ته ځي. دې ته ورته یوه سرته پروژه چې 

د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند پایپ الین په نوم پیژندل کیږي په 

افغانستان کې د طالبانو په واسطه رامینځته شوې بې ثباتۍ له امله د کلونو ځنډ 

رسه مخ شوې.  رسچینې: بزنیس ترکمنستان، طبیعي ګاز نړۍ

یونیپث کارکونکیترکمنستان: طبیعي ګاز د انرژي مصؤنیت وړاندې کوي

،khaleejtimes.com رسچینې: سکایی نیوز، یوټیوب،

 globalfirepower.com ،doctor.org/
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کویټي رستریي په 2022 جنوري کې د اخاليق الرښود او 
یاست کې وینه ورکوي.  د کویټ اردو عامه اړیکو ر

د کویټ لپاره وینه ډالۍ کول

د "زما وینه د کویټ لپاره ده" تر نوم الندې د کویټ اردو په 2022 جنوري کې د 

اخالقي الرښود او عامه اړیکو ریاست قرارګاه کې د وینې ډالۍ کولو لپاره د خپلو 

اړوندو افرادو د هڅولو پنځه ورځنی کمپاین په الره اچولی و. 

دا کمپاین د کویټ د وینې بانک رسه همغږی شوی و چې په جریان کې د 

کویټ اردو لوی شمیر افرسانو او رستیرو د وینې بانک سرتاتیژیک عرضه ډیرولو 

او په ندرت رسه د پیدا کیدونکې وینې ډولونو د تشې ډکولو لپاره وینه ډالۍ کړه.  

د وینې بانک د کمپاین لپاره الزمي طبي تجهیزات برابر کړل، او هره ورځ 

د 200 څخه ډیر وینه ورکونکي د مبارکیا کمپس کې د وینې ورکولو لپاره رسه 

راټولیدل. 

محمد الهیریز، د وینې بانک کې د عامه اړیکو افرس یادونه کړې: "د وینې 

بانک په درنښت رسه هرې ډلې ته هرکلی وایی، هغه که حکومتي وي یا شخيص، 

چې غړي یې غواړي وینه ډالۍ کړي ترڅو د بانک د وینې زیرمه ډیره يش، او 

دفاع وزارت موږ رسه د دې کمپاین لپاره همغږي وکړله چې هره ورځ پنځه څخه 

شپږ ساعتونو پورې، شاوخوا پنځه ورځې یې دوام درلود."

د دې د دفاعي دندو رسبیره، د کویټ اردو د برشدوستانه دود لپاره مشهور 

ده چې د وسله والو جګړو او طبیعي ناورینونو څخه اغیزمن شوي خلکو ته 

د خوړو، درملو او نورو الزمي توکو ډالۍ کولو لپاره د کویټ څخه دباندې ته 

غزیږي. د کویټ د سخاوت څخه برخمن شوي هیوادونو کې افغانستان، لبنان، 

سوډان، سوریه او یمن شامل دي. 

په 2021 اګست کې د طالبانو الس ته افغان حکومت لویدلو وروسته د 

ایستلو نړیوالو هڅو ته اسانتیا برابرولو کې کویټ د کویټ ښار په سهیل کې په 

عارف جان کمپ کې 5,000 افغانانو ته لنډمهاله پناه ځای برابر کړ.

رسچینې: کویټ خربي اژانس، یوټیوب 

arabic.rt.com ،almadenahnews.com ،رسچینې: رویټرز

د اردن ختیځې قوماندې، د نظامي امنیت ریاست او 

د نشه ییز توکو د تنفیذ ادارې رسه یوځای، په 2021 

دسمرب کې د سوریه – اردن پولې څخه د تیریدو څو 

هڅو مخه ونیوله. د سوریه څخه مجریمینو هڅه 

وکړه لوی مقدار تریاک او وسلې اردن ته قاچاق 

کړي. 

د اردن یوې نظامي رسچینې یادونه کړې، د 

ختیځې قوماندې رستیرو رسه د ډزو تبادلې وروسته، 

څو قاچاقچیان ټپیان شو او پاتې نور یې بیرته سوریه 

ته وتښتیدل، چې د کیپتاګون 770,000 ټابلیټ، 969 

د چرسو پاکټونه، څلور کالشنکوفونه، او 9 ایم.ایم 

تفنګچې او مهامت یې خپل شا ته پریښودل.  

کیپتاګون ټابلیټ چې امفیتامین او کافین لري، 

په سوریه کې او د سیمې نورو ځایونو کې د ملیشه 

ډلو لخوا د محرک په توګه کارول کیږي. 

د اردن شاهي هوایی ځواک الوتکو د پولو په 

اوږدو کې ګومارل شوي ځمکني ځواکونو مالتړ وکړ، 

او د قاچاق او تروریستي فعالیتونو کشف کولو لپاره 

هوایی څار تررسه کوي. 

اردن یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په 

2011 مارچ کې په سوریه کې پیل شوي وسله والې 

جګړې څخه ډیر اغیزمن شوی دی. د محدود رسچینو 

رسبیره، اردن هڅه کړې د سوریه کډالو ګالل کم او 

جرمونه مهار کړي، لکه انساين قاچاق، د وسلو او 

نشه ییز توکو قاچاق، او د پولو ورهاخوا تروریزم.

 عالوه لدې، شاوخوا 200,000

 عراقیانو په اردن کې پناه اخیستې، ځینې په 2014 

کې د داعش وحشت څخه تښتیديل کله چې دې 

تروریستي سازمان عراق او سوریه ونیول.

اردن وروسته له هغې د سوریه رسه د جابر 

نصیب پولې څخه تیریدو الره بنده کړه چې په 

2015 کې پولې نږدې د سوریه ښارګوټو کنټرول 

تروریستي ډلو په الس کې واخیست. دغه الره 

وروسته له هغې پرانیستل شوه چې په 2018 جوالی 

کې د سوریه اردو د دې ساحې کنټرول بیرته په الس 

کې واخیست.

د تړل کیدو اردن ته مايل زیان واړاو ځکه چې 

دغه الره د عرب خلیج هیوادونو او ترکیه، لبنان او 

سوریه لپاره سوداګریزه الره وه.

د سیمې هیوادونو رسه د متوازن اړیکو ساتلو او 

د ایدولوژیکي، قومي او فرقه ای شخړو څخه د خپل 

ځان لرې ساتلو په واسطه اردن د جاللتآمب پاچا 

عبدالله 2 ابن الحسین د مرشتابه الندې ميل امنیت 

او ثبات ساتلو کې بریالی شوی دی.

یونیپث کارکونکی

یونیپث کارکونکی

اردن د سوریه پوله کې فعال قاچاقچیانو مخه ونیوله
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ین  د پاچا فهد 25 کیلومرت اوږد سړک چې سعودي عربستان او بحر
رسه نښلوي په 1986 کې د دې له جوړیدو راهیسې یې د دواړه 

هیوادونو ترمینځ اړیکې پیاوړې کړې دي.  ای ایف يپ/ګیټي انځورونه

ین، سعودي  بحر
عربستان اړیکې غزوي 

بحرین او سعودي عربستان څو نوښتونه نهایې کړي چې امنیت او دفاع، مجازي 

امنیت، په پولو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت لپاره طرزالعملونه یې هدف ګرځويل. 

پدې کې د هوایی ډګرونو، د ځمکني پولو څخه تیریدو او سمندري بندرونو څخه 

د مسافرینو تیریدل، شبکه، او په دواړه هیوادونو کې د کورنیو چارو وزارتونو 

بريښنايې وصل شامل دی. 

د السلیک کولو غونډې په 2021 دسمرب کې د بحرین په منامه کې په صخیر 

ماڼۍ کې د سعودي – بحرین د همغږۍ شورا د ناستې پرمهال تررسه شوې. د ناستې 

مرشي په ګډه جاللتآمب د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلامن بن عبدالعزیز 

او جاللتآمب د بحرین شهزاده سلامن بن حامد الخلیفه کوله. 

دواړه خواو موافقت وکړ په سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او نهادونو کې د 

یو او بل نوماندانو ته رایه ورکړي، په دواړه هیوادونو کې د ځوان دیپلوماتانو روزلو 

لپاره ګډ روزنیز کورسونه په الره واچوي، د کونسلر ادارو ترمینځ ارتباط او همغږي 

ښه کړي، او په نیویارک کې د امریکا متحده کې او د سویزرلینډ په جینیوا کې د 

خپلو ماموریتونو په سطح نړیوالو مسایلو باندې متحد نظر ولري.

د همغږۍ شورا، چې په 2019 کې د دواړه هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو لخوا 

تاسیس شوې، د دې دواړه شاهي هیوادونو ترمینځ د ډیری دوه اړخیزو فعالیتونو 

لپاره یو چرت ګرځیدلی دی. 

د دې شورا څخه څو کمیټې راپیدا شوي چې د دواړه هیوادونو ترمینځ سیايس، 

دیپلوماتیک، اقتصادي، نظامي، امنیتي، رسنیو او ټولنیزو ډګرونو کې د همکارۍ 

اړخونو پراختیا کې تخصص لري.

سعودي عربستان او د امریکا متحده ایاالت چې د بحرین رسسخت متحدین 

دي، د دې امنیت او ثبات ته ژمن دي. د امریکا متحده ایاالت او بحرین د 1991 

راهیسې د دفاعي همکارۍ رسمي تړون لري، او د امریکا متحده ایاالتو په 2002 کې 

بحرین د سرت غیر ناټو متحد په توګه ټاکلی دی. په بحرین کې د 7,000 څخه ډیر د 

امریکا متحده ایاالتو پرسونل دي چې ډیری یې د سمندري ځواک اړوند دي.

 alayam.com ،al-ain.com ،رسچینې: بحرین خربي اژانس

یونیپث کارکونکی

یونیپث کارکونکی

سمندري ژوند د حوثیانو 
راتلونکې مرګ ژوبله کیدی شي

د تیلو خرابیدونکی سرت ټانکر د یمن ساحل کې پروت دی چې د 1 

میلیون بیرل څخه ډیر خام تیل پکې بار دي او د سمندري ژوند ګڼه 

ګوڼه لرونکي اوبو ته د لیک کیدو خطر رسه مخ دی. 

د ملګرو ملتونو د خربونو په وینا، د جاپان هیواد جوړ د 

اوښتونکي تیلو زیرمې بیړۍ سیفر، چې د 3.1 میلیون بیرل ظرفیت 

لري، د 1988 راهیسې د یمن د سور سمندر راس عیسی بندر څخه 

شاوخوا 4 مایل لیرې په دایمي ډول والړ دی. نړیوال سمندري سازمان 

وایی چې دا د 2015 راهیسې ندی تفتیش شوی یا مراقبت شوی. 

د یمن د مارب سیمې د ډګرونو څخه په پمپ شوي تیلو بار دا 

بیړۍ د حويث باغیانو الس ته ولویدله کله چې هغوی په 2015 مارچ 

کې د دې ساحيل پټۍ کنټرول په الس کې واخیست. هغوی په کارګو 

او بیړۍ دعوی وکړه. په 2020 جوالی کې، حوثیانو سیفر ته د چاودنې 

ورکولو ګواښ وکړ که چیرې د حودیده ښار بندر د ملګرو ملتونو لخوا 

په رسمیت پیژندل شوي مرشوع یمني حکومت الس ته ولویږي. 

د سپړنې او تولید عملیاتو کارپوریشن رشکت چې سیفر یې 

چلولی، کې پخواين عمومي مدیر، احمد کلیب په وینا، د دې کښتۍ 

ډیری سیسټمونه زنګ وهيل یا په بله وینا له فعالیت څخه لویديل. د 

مثال په توګه، په 2020 میی کې د یوه څیرې شوي پایپ ترمیم پنځه 

ورځې وخت واخست چې له امله یې د سمندر اوبه د انجن خونې 

ته تللې. 

حوثیانو د دې کښتۍ تفتیش کولو څخه د ملګرو ملتونو د 

متخصصینو مخه نیولې ده. په 2021 جون کې، رینا ګیالين، د ملګرو 

ملتونو برشي دفرت د عملیاتو رئیسې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې 

وویل چې حوثیانو د سیفر د تفتیش کولو اجازه ورکړې مګر "د مخته 

تګ لپاره اړین کوټيل تضمین ورکولو ته لیواله ندي." 

نړیوالې ټولنې ته خربداري ورکولو رسه، د الحدیده مرستیال وايل 

ولید ال قدیمي په 2021 دسمرب کې ټویټ وکړ: "د سیفر ټانکر تغذیه 

کونکي پایپ کې لیکي ده. په سور سمندر کې به ناورین پیښ يش... 

زه د سعودي عربستان، یمن او مرص په مرشۍ د سور سمندرګي 

ساحيل هیوادونو باندې غږ کووم چې د دې چاپیریايل ناورین په 

وړاندې بیړين او چټک اقدامات وکړي." 

متخصصین اټکل کوي چې د تیلو د مقدار له مخې چې سیفر یې 

لري کولی يش په 1989 کې په شاميل امریکا کې د پرنس ویلیام ساونډ 

کې لیک شوي د ایکسون والدیز پرتله څلور چنده ډیر تیل توی کړي. 

 د دې پاکول 20$ ملیارد ډالر لکښت درلودلی يش.  

رسچینې: ګارډین، د ملګرو ملتونو خربونه، رویټرز
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قزايق رستریي د 2022 اپریل کې په یوه نظامي تمرین کې برخه اخلي. د هیواد ولسشمر 
د اردو د عرصیتوب ګټې یادوي.  رویرتز

قزاق ولسمشر په نظامي 
عصریتوب تاکید کوي

د راپیدا کیدونکي ګواښونو په شتون کې د نظامي چمتو وايل ښه کولو لپاره، قزاق ولسمرش 

قاسم جومارت توکایف د قزاقستان دفاع وزارت ته الرښوونه کړې ده چې د هیواد د شوري 

د وخت قوماندې جوړښت ته سمون ورکړي.

توکایف دا اعالن د رويس ځواکونو لخوا په اوکراین د برید څخه یوه اونۍ وروسته د 

2022 مارچ په 2 نیټې د دفاع وزارت یوه ناسته کې وکړ. قزاقستان د روسیه رسه اوږده پوله 

لري، کوم چې د تزار او شوري په وخت کې قزاقستان کنټرول کړی دی.

د ناستې پرمهال، دفاعي چارواکو رستیرو ته د عرصي تجهیزاتو او غوره روزنې برابرولو 

اړتیا ته ګوته ونیوله. ولسمرش د نظامي قوماندې سیسټم فعالیت ښه کولو اړتیا باندې 

تاکید وکړ، او د دې دندې بشپړولو لپاره د وروستۍ ډیجیټل ټیکنالوژۍ خپلولو یادونه 

وکړه. هغه د نظامي تعلیم او روزنې ښه کولو او د لیاقت او وړتیا پربنسټ د نظامي ارتقا 

او ترفیع ارزولو لپاره هم مالتړ څرګند کړ. 

توکایف وویل نظامي مسلک هغومره معترب ندی چې یو وخت کې و، نو هغه 

سپارښتنه وکړه چې قزاقستان نظامي خدمت د یوه ویاړيل مسلک په توګه ترویج کړي. 

د اوکراین پر وړاندې د روسیه دښمنۍ په رڼا کې، قزاقستان د اقتصادي امنیت ښه والی 

لټولی دی. دې د خزر سیند سوداګریز دهلیز له الرې د سوداګرۍ الرو متنوع کولو لپاره 

مالتړ څرګند کړی. 

د خزر سیند له الرې او مخکې د آزربایجان او سهیيل قفقاز له الرې د کارګو لیږلو په 

واسطه دا کولی يش د روسیه له الرې اوږدو سفرونو پورې وابسته کیدل راکم کړي. 

کوردا  رسچینه: ا

یزم  کرغزیستان د ترور

رسه مبارزې سیمه یزی 

نوښت خپلوي
یونیپث کارکونکی

کرغزیستان د تروریزم رسه مبارزې سرتاتیژي لپاره 
خپل مالتړ بیاځل تائید کړ چې د مرکزي آسیا سیمه به د 

ملګرو ملتونو د مالتړ الندې راويل. 

د کرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر عزیزبیک 

مدماروف د مارچ په 4 نیټه د ازبکستان په تاشکند کې 

د ملګرو ملتونو د تروریزم رسه مبارزې مرستیال عمومي 

رئیس والدمیر ورانکوف رسه په ناسته کې ژمنه وکړه.

دا د لوړې سطحې ناسته د یوه نړیوال کنفرانس 

پرمهال وشوه چې د "ملګرو ملتونو د تروریزم رسه 

مبارزې نړیوالې سرتاتیژۍ پيل کولو لپاره د ګډ اقدام پالن 

په کاري چوکاټ کې د مرکزي آسیا هیوادونو د سیمه 

ییزې همکارۍ" په نوم یادیږي.

د دې سرتاتیژۍ اصل د ازبکستان ولسمرش شوکت 

میرزایوف رسه تړاو لري، چا چې په 2020 کې د ملګرو 

ملتونو عمومي شورا 75مې ناستې کې د سیمه ییز 

نوښت په الره اچولو کې مرسته وکړه. د کرغیزستان او 

ازبکستان رسبیره قازقستان، تاجکستان او ترکمنستان د 

دې سرتاتیژۍ لپاره مالتړ څرګند کړی دی.

د مرکزي آسیا لپاره سرتاتیژي کې یو لړ اړوند اهداف 

شامل دي. دا غواړي د تروریزم رسه مبارزې پروګرامونو 

تقویت لپاره د مرکزي آسیا هیوادونو ظرفیت پیاوړی 

کړي، پشمول د سیمه ییزو ځواکونو او پولیسو ترمینځ د 

سرتې همغږۍ.

دا غواړي د ځوانانو ترمینځ د تروریستي پوروپاګند 

رسه مقاومت وړتیا پیدا کړي او د تروریستانو د ګومارنې 

المل کیدونکي ټولنیزې ستونزې کمې کړي. بل هدف 

یې د بیالبیل مذهبونو او ملیتونو ترمینځ د زغم کلتور 

ترویجول دي.

د کنفرانس ګډون کونکو د طالبانو لخوا د 

افغانستان د نیولو او د مذهبي تاوتریخوايل او افراطیت 

سپانرس کولو اړوند د طالبانو تاریخچې په رڼا کې د دې 

سرتاتیژي اجرا کولو پروړاندې خنډونو یادونه وکړه. 

رسچینې: ملګري ملتونه، د کرغزیستان د بهرنیو چارو وزارت

یونیپث کارکونکی
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عرايق یزیدي روحانیون د داعش لخوا وژل شوي قربانیانو د 
جمعي قربونو راسپړلو کې ګډون کوي.  ای ایف يپ/ګیټي انځورونه

عراقي یزیدیان د داعش قربانیان بیاځل خاورو ته سپاري
یونیپث کارکونکی

په 2017 دسمرب کې د عراق د پخواين لومړي وزیر حیدر العبادي لخوا د داعش پر 

وړاندې د عراق د بریا اعالنولو رسبیره، د دې تروریستي ډلې وحشت او بربریزم 

د عراق د خلکو په ذهن کې ویرې پریښودو ته دوام ورکوي.

د عراق حکومتي چارواکو، د کردستان سیمې څخه سیايس څیرو، او د نړیوالو 

سازمانونو د استازو په موجودیت کې، د عراق یزیدي ټولنې د 2021 دسمرب کې 

د نینوا والیت، سنجار ولسوالۍ په کوچو کيل کې کشف شوي جمعي قرب څخه را 

ایستل شوي 41 قربانیانو یاد تازه کړ. 

د عراق د یزیدي ملیتي او مذهبي ډلې امیر، جمهور عيل بیک وویل، "نن 

ورځ د 41 قربانیانو جسدونه په کوچو کيل کې ]بیرته[ خاورو ته سپارل کیږي." 

هغه یادونه وکړه په سنجار ولسوالۍ کې د 90 جمعي قربونو څخه 20 یې راسپړل 

شوي دي، چیرې چې داعش یزیدي قربانیان ښخ کړي و.

په کوچو کې د ټولنې مرش، نایف جاسم وویل د جمعي قربونو څخه د مړو 

را ایستل د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت )یو.این.ای.ایم.آی( د 

څارنې الندې تررسه شوي. هغه وویل، د قربانیانو د خپلوانو د ډي.این.ای بیلګې 

په بغداد کې د عديل طب څانګې ته لیږل شوې وې ترڅو جسدونه وپیژندل يش.

د کردستان سیمه ییز حکومت کې د یزیدي کردانو استازي، حسین قاسم 

وویل، "په سنجار کې د جمعي قربونو رابرسیره کولو پروسه اسانه نده؛ بلکه دا 

خورا ډیر وخت اخيل او مايل تخصیص ته اړتیا لري." "د کردستان د شهیدانو چارو 

وزارت څخه ټیمونه د عراق د فدرايل حکومت رسه یوځای د عراق لپاره د ملګرو 

ملتونو مرستندویه ماموریت پشمول د نړیوالو سازمانونو په مرسته د قربونو 

راسپړلو او د قربانیانو د جسدونو را ایستلو پروسه پرمخ بیایی."

داعش په موصل کې یزیدي لږکي هدف وګرځول، زرګونه نارینه او ماشومان 

یې په ډله ییز ډول ووژل او زرګونه ښځې یې د جنيس وینځو په توګه ونیولې. 

د لټون ټیمونه الهم جمعي قربونه راسپړي. د عراقي چارواکو په وینا، په 

نینوا والیت کې، چیرې چې کوچو، سنجار او موصل موقعیت لري، 7,200 خلک، 

پشمول د شاوخوا 3,000 یزیدیانو ورک دي.

alaraby.co.uk ،eyzidi-documentation.org :رسچینې

رسچینه: alaraby.co.uk، عمان خربي اژانس، د روڼتیا نړیوال 

سازمان 

د عامن د 2040 لید ترالسه کولو او د خپلو خلکو د 

غوښتنو پوره کولو په پار، د عامن سلطنتي حکومت 

د ښې حکومتولۍ، قوانینو او مقرراتو ښه کولو، د 

تفتیش طرزالعملونو بیاکتنې، او د مسلکي حساب 

ورکولو او روڼتیا لپاره جامع پالن خپل کړی دی.

د دې موخې لپاره د عامن کابینې په 2021 

دسمرب کې د عامه فنډونو محافظت او د ګټو د 

شخړو څخه مخنیوي لپاره قانون اصالح کړ ترڅو 

روڼتیا ډیره کړي، د عامه فنډونو محافظت وکړي او 

د فساد رسه مبارزه وکړي.

کله چې دا قانون لومړی ځل په 2011 کې 

تصویب شو، عامن د مايل فساد، ناسم مدیریت یا د 

واک څخه ناوړه ګټه اخیستنې په تور ځینې لوړرتبه 

دولتي کارمندان له دندو ګوښه کړل.

په عامه سیکتور کې د فساد ترټولو مرض اړخ د 

تروریزم رسه د دې مثبت اړیکه ده. نړیوالو مطالعاتو 

ښوديل دي چې د فساد لوړه سطح په یوه هیواد کې 

پیدا کیدونکي د تروریستي بریدونو شمیر ډیروي. دا 

پدیده په ټوله نړۍ کې د افراطیت پروړاندې مهمو 

محاربوي ډګرونو کې راپورته شوې ده. 

په هرصورت، عامن د فساد رسه مبارزې هڅو کې 

د پام وړ پرمختګ تجربه کوي. دې وکولی شو د فساد 

نړیوال درک شاخص )يس.پي.آی( کې خپل ترټولو سرت 

پرمختګ السته راوړي: له 2012 راهیسې، عامن په 

يس.پي آی کې اوه درجې وده کړې او د 180 هیوادونو 

او سیمو له ډلې 49ام مقام ته رسیدلی دی.

د ماهرینو او سوداګریزو خلکو په وینا، د 1995 

کال راهیسې د روڼتیا غیرحکومتي نړیوال سازمان په 

واسطه په کلني ډول خپریدونکی يس.پي.آی هیوادونو 

او سیمو ته د هغوی عامه سیکتور کې موجود فساد 

درک شوي سطحو له مخې درجه ورکوي. 

عمان حکوميت روڼتیا ترویج کوي 
یونیپث کارکونکی
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مصر په کور کې دننه جوړ 
ډرون نندارې ته وړاندې کوي

یونیپث کارکونکی

د مرص دفاعي ننداره په 2021 نومرب کې په کور دننه جوړ نټ ډرون نندارې ته وړاندې کوي.  
رویټرز

د مرص دفاع نندارې )اِي.ډي.اِي.ایکس( په نوي قاهره کې د 2021 نومرب 29 څخه تر 

دسمرب 2 پورې وروستۍ دفاعي صنعت ټیکنالوژي نندارې ته وړاندې کړه. 

د مرص دفاع ننداره په مرص کې د دفاعي ټیکنالوژیو اړوند لومړۍ نړیواله دفاعي 

ننداره ده. دا ننداره د کالرین دفاع او امنیتي غونډو لخوا، د مرص وسله وال ځواکونو او 

د نظامي تولید وزارت رسه په همکارۍ تنظیم شوې وه. 

دا ننداره، چې د 42 هیوادونو څخه شاوخوا 400 ننداره چیانو او له 30,000 څخه 

ډیرو لیدونکو پکې ګډون کړی و، د کوویډ- 19 وبا له امله د 2020 راهیسې ځنډول شوې 

وه. دې ته د دفاعي سیسټمونو او نظامي ټیکنالوژۍ تولید په برخه کې اندیښمن نړیوال 

او ځایی لوبغاړو ترمینځ د تجربو تبادله کولو یوه فرصت په توګه کتل شوي دي.

د مرص د سرتاتیژیک مطالعاتو مرکز کې د دفاع یوه ماهر، احمد الیبا وویل، "په اي.ډي.

اي.ایکس 2021 کې د 400 څخه ډیرو ننداره چیانو د هدف پوره کولو وروسته، مرص الډیرو 

تخصيص دفاعي نندارو ته ورځي، او سمندري نندارې چې په الره اچول کیږي د هیواد د 

سمندري او بحري ځواک وړتیاو د تقویت ټولو هڅو رسه په مطابقت کې دي." 

د مرص د پخواين آسامن الهې په نوم نومول شوې، د مرص جوړ نټ ډرون په اي.ډي.

اي.ایکس کې ننداره ته وړاندې شو. دا ډرون چې د صنعتي کیدو لپاره د عرب سازمان او 

د نظامي تکنیکي کالج لخوا په ګډه تولید شوی، د الیکټرو – آپټیکل ټیکنالوژۍ په کارولو 

رسه شپه او ورځ د تاکتیکي کشف ماموریتونه تررسه کولی يش.

سینایی – 200 هم نندارې ته وړاندې شو. دا د مرص لومړۍ پيل محاربوي واسطه ده 

چې د مرص د نظامي تولید وزارت لخوا تولید شوې.  رسچینې: Aljazeera.net، ال احرم، رویټرز

کستان په دیپلوماتیکو  ازبکستان، پا
اړیکو کې د نوي پری خرب ورکوي

یونیپث کارکونکی

کستاين او ازبک مرشانو د نظامي او اقتصادي امنیت برخو  پا

کې د سرتاتیژیک مشارکت "نوي پیر" اعالن وکړ. 

په 2022 مارچ کې د دواړه هیوادونو ترمینځ د 

دیپلوماتیک اړیکو 30مې کلیزې پرمهال، ازبک ولسمرش 

شوکت میرزایوف او د هغه پاکستاين سیال په اسالم آباد کې 

یولړ تړونونه السلیک کړل.

دواړه مرشانو د یوه پالوي مرشي کوله چې د امنیت، 

دفاع، سوداګرۍ او پانګوونې، سیمه ییز اتصال، سائنس او 

ټیکنالوژي، کلتور، او تعلیم په برخو کې یې دوه اړخیزو اړیکو 

باندې بحث وکړ.

ولسمرش میرزایوف خپل د نوي ازبکستان سرتاتیژۍ لید 

رشیک کړ کوم چې سهیيل آسیا ته پراخه الرسيس باندې تاکید 

کوي. پاکستان هم خپل د مرکزي آسیا سرتاتیژۍ لیدلوري 

یادونه وکړه.

دواړه هیوادونو د یووايل پراخه لید په لوري د لومړي ګام 

په توګه تفاهم لیک السلیک کړ. هغوی په سیمه کې د سولې 

او ثبات هڅولو په هیله افغانستان ته د برشي مرستې وړاندې 

کولو دوام باندې موافقت وکړ.

هغوی د دوه اړخیزې همکارۍ ښه کولو باندې هم 

موافقت وکړ ترڅو "د دواړه هیوادونو د وسله وال ځواکونو 

ترمینځ ډیالوګ او جوړښتي همکاري شدید کړي." پدې 

همکارۍ کې به ګډ نظامي مترینونه شامل وي. 

د پاکستان د پوځ سرت درستیز جرنال قمر جاوید باجوا 

وویل، "پاکستان د ازبکستان رسه خپلو اړیکو ته ارزښت 

ورکوي، په ځانګړي توګه دفاعي همکارۍ ته."

اقتصادي یووالی هم د اجنډا په رس کې و. د پاکستان 

لومړي وزیر او ازبک ولسمرش د "اتصال اجنډا او اقتصادي 

یووايل النورې پراختیا لپاره د چټک اقداماتو" کولو ته لیوالتیا 

څرګنده کړه. 

د تړونونو ترمینځ د دوه نوي هوایی نښلولو لپاره یوه 

معامله هم وه: د تاشکند څخه الهور ته او د تاشکند څخه 

اسالم آباد ته. د دواړه هیوادونو ترمینځ د ریل، بریښنا لین او 

پایپ الین د اتصال ښه کولو پروپوزل د افغانستان بې ثباتۍ 

 له امله ستونزمن دی.  

رسچینې: ګلف نیوز، د انټر رسویس عامه اړیکې )پاکستان(



امنیت او انرژي د 2021 دسمرب کې د سعودي 

عربستان په ریاض کې د ګلف همکارۍ شورا )جي.

يس.يس( د 42مې غونډې اجنډا په رس کې یوازې نه 

و. د غونډې مهمو لومړیتوبونو کې د اقلیم بدلون او 

د بیړين غربګون مدیریت شامل و.

په خپلې پرانیستې وینا کې، جاللتآمب د سعودي 

ولیعهد شهزاده محمد بن سلامن د ګډون کونکو 

هرکلی وکړ او د ډارونکي ننګونو پروړاندې چې 

سیمه وررسه مخ ده د جي.يس.يس غړي هیوادونو 

متحد کیدو اړتیا باندې یې تاکید وکړ.  

هغه وویل، "موږ باید د اقتصادي یووايل مورد 

او رشیک دفاعي او امنیتي سیسټمونو کې پداسې 

توګه عايل اقدامات بشپړ کړو چې زموږ د سیايس نظر 

یووايل او د نړیوالې ټولنې رسه د مشارکت ارتقا له 

الرې زموږ سیمه ییز او نړیوال رول پیاوړی کوي." 

"د ایران هستوي او مزایلو پروګرامونو رسه باید جدي 

چلند ويش."

د پاکې انرژۍ تولید او د انتشاراتو کمولو له 

الرې د نړیوالې تودوخې په ګوته کولو اهمیت ته په 

اشارې، ولیعهد وویل: "د سعودي عربستان پاچاهي 

د شین سعودي نوښت پیل کړی دی او په 2030 کې 

د دایروي کاربن طریقې له الرې د خالص – صفر 

کاربن ته رسیدو خپل هدف یې اعالن کړی."

دې پاچاهي دا نوښت په 2021 مارچ کې د 

اقلیم بدلون پروړاندې مبارزې پراختیا لپاره پیل کړ. 

د دې نوښت موخه د کاربن انتشاراتو کمول، د پاکې 

انرژۍ سیکتور پراختیا، د صحرا کیدو مخنیوی او د 

ریسایکل ډیرول دي.  

د غونډې نهايې اعالمیه کې، عمومي منيش نایف 

مبارک الحجرف وویل چې د شورا مرشان د "متحد او 

اغیزناک بهرنۍ پالیسۍ ته بڼه ورکولو لپاره د غړي 

هیوادونو د بهرنیو پالیسیو مواردو کې د همغږي 

هڅو اهمیت تاییدوي چې د خلیج هیوادونو د خلکو 

هیلو او لیوالتیاو ته خدمت کوي او د هغوی د ګټو 

ساتنه کوي."

سعودي میشت جي.يس.يس په 1981 کې د 

کویټ پخواين امیر جاللتآمب شیخ جابر االحمد 

الصباح لخوا د وړاندیز وروسته تاسیس شوه. د هغه 

هدف د شپږ غړي هیوادونو ترمینځ اقتصادي او 

امنیتي یووالی او د نړیوالو مسایلو په تړاو متحد 

سیايس دریځ و: بحرین، کویټ، عامن، قطر، سعودي 

عربستان او متحده عريب امارات.  

YouTube.com، alaraby.com، Aljazeera.net :رسچینې

یونیپث کارکونکی

د جي.يس.يس. غونډه سیمه یزیې او نړیوالې اندیښنې په ګوته کوي

تاجکستان د مصر سره اړیکې جوړوي
د تاجکستان ولسمرش امام عيل رحامنوف د دواړه هیوادونو ترمینځ د 

امنیتي اړیکو ښه کولو لپاره د 2022 مارچ کې د مرص ولسمرش عبدل 

الفتاح السیيس رسه ولیدل. 

دواړه ولسمرشانو تاکید وکړ چې د افغانستان او اوکراین په څیر ځایونو 

کې ناکراري د نړیوال تروریزم په څیر مصیبتونو رسه مبارزه کې نږدې 

همکاري الزمي ګرځوي.

په قاهره کې د یوه ګډ خربي کنفرانس په لړ کې، السیيس اعالن وکړ 

چې هغه او رحامن موافق دي دوه اړخیزه همکاري ډیره کړي ترڅو دواړه 

هیوادونه د تروریزم، افراطي ایدولوژیو او منظم جرمونو له مینځه وړلو 

لپاره اطالعات او تجربې رسه رشیکې کړی يش.

د مرص ولسمرش وویل، "موږ د اوبو لګولو پراختیا برخو او د اوبو 

رسچینو سرت استعامل، هایدرو پاور، کان کیندنې، کرنې، سیاحت، روغتیا او 

د درملو تولید په برخو کې د دواړه هیوادونو ترمینځ همکارۍ ښه کولو 

امکان ارزولو باندې هم موافقت کړی دی."

په دوه اړخیزو خربو کې په افغانستان او اوکراین کې د وروستیو بې 

ثباتیو او نا امنیو یادونه هم شامل وه. رحامن د مرص دودیز نهادونو لکه 

االظهر پوهنتون د هغې د نصاب څخه د مذهبي افراطیت لیرې کولو لپاره 

ستاینه وکړه. مرص په االظهر او نورو پوهنتونونو کې د تاجک زده کونکو 

روزنې ته دوام وړاندیز کړ. 

دواړه هیوادونو څو تړونونه السلیک کړل، چې ډیری یې د کلتوري 

تبادلې په تړاو و. رحامن دا تړونونه د "دوه اړخیزو اړیکو جوړولو لپاره د 

اساس" په توګه وستایل. 

یونیپث کارکونکی
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د پوهې رشيکول 
یونیپث هغه مجله ده چې په منځین ختیځ، جنويب او مرکزي آسیا کې په وړیا 

ډول هغو کسانو ته ورکول کيږي چې امنیيت معامالتو رسه رس او کار لري.

لطفا خپل نوم، دنده، 
عنوان یا رتبه، د ليک 

استونې پته او برېښنالیک 
آدرس مو ولیکئ.
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U.S. Central Command
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MacDill AFB, FL 33621 USA

یا ليک وليږئ: 

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL :د وړیا ګډون لپاره: مونږ ته په دغه آدرس برېښنالیک وليږئ

حقوق 
ليکونيک د خپلو اصلي موادو د ساتلو ټول 
حقوق لري. خو مونږ دا حق لرو چې مقالې 

اصالح کړو ترڅو د اندازې او اديب طرز له مقرراتو 
رسه برابر يش. د مقالې ليږل دا نه تضمینوي 

چې هغه حتما خرپيږي. له یونیپث رسه د 
همکارۍ په موخه، تاسو پورته رشایط مئن. 

د ليږلو الرښوونې 
ستاسو په خپله ژبه لېږل شوې منځپانګې ته 	 

غوراوی ورکول کیږي. یونیپث به هغه وژباړي.
یاتې نه وي.	  مقالې باید د 1,500 کلیمو څخه ز
د هر ځل ليږلو رسه په مهربانۍ رسه یوه لنډه 	 

بیوګرايف او د اړيکې معلومات رشیک کړئ.
د عکس اندازه باید حد اقل 1 مګابایت وي.	 

له یونيپت رسه همکاري وکړئ
ټولې کيسې او نظریات، ایډیټ کوونيک ته لیکونه، 

مقالې، عکسونه او نورې منځپانګې د یونیپث 
رسمقالې کارکوونکو ته په دغه آدرس وليږئ

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL


