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 سترګې او څار
 

موږ ټول له سترګو سره اشنا یو او د سترګو په اهمیت پوهېږو. سترګې شاید هغه کلمه وي چې تر نورو ټولو کلمو 
زیاته په یوه ژبه کې کارېږي، په تېره بیا په ادبیاتو، شعر او شاعرۍ کې، چې تل سترګې ستایل شوې او د مخ ښکال 

 ، لحاظ او اګاهۍ په معنا هم راغلې دي.بلل شوې دي، خو پر دې سربېره سترګې د بصارت، بېدارتیا

له رواني پلوه هم سترګې د وجود تر ټولو اغېز ښندونکې غړي دي او مقابل لوری تر رواني عواطفو، اغېزو، ولولو، 
  جذباتو او احساساتو الندې راولي. 

د رنګ، بڼې او انځورونو  له ساینسي پلوه سترګه بیا په وجود کې له پنځو حسي غړو یوه ده چې د اجسامو او موجوداتو
سلنه  ۸۰ حواس مغزو ته لېږدوي. سترګه د نورو حسي غړو په پرتله ډېره حساسه غړې بلل کېږي او ویل کېږي چې

د انسان په معرفت، پېژندګلوۍ او پوهه کې ونډه لري. له همدې کبله سترګې په تعریضي بڼه بیا د بصارت او پوهې 
 د دې کلمو متضادې کلمې بیا ړوند او ناپوه دي چې متضادې معناوې دي.معناوې هم لري او په عامه ژبه کې 

که له یوې خوا په عامه ګړنه کې سترګې ډېرې معناوې لري او خلک په سترګو ډېر ستایل کېږي، خو د مجازي معنا 
ه له کبله کله کله خلک پرې ښکنځل کېږي هم، لکه چې وایي هغه ډېر بې سترګو سړی دی، ړوند دی مخې ته ن

ګوري، په زړه ړوند دی، سترګور نه دی او تر ټولو مهم دا چې په اداره او منجمنټ کې بیا د سترګو او څار رول 
 ډېر پیاوړی دی او یوه لټ او ناپوه مدیر ته ویل کېږي چې چا پسې سترګې نه ګرځوي او څار نه لري.

 ه د سترګې حیثیت لري.استخبارات چې د یوه هېواد څاریزې چارې پرمخ بیایي د یوه دولت لپار

سترګې او څار د یوه مدیریت او ادارې د پرمخ بیولو تر ټولو غوره وسیله ده او هغه چا چې مدیریت کړی وي د دغه 
 کار په اهمیت ډېر ښه پوهېږي.

څار د مډرن منجمنټ زړه جوړوي او په مډرنو حکومتونو کې تر ټولو زیات تمرکز په همدې اصل کېږي او د یوې 
ږدې دوه په درېیمه برخه، څاریزې چارې جوړوي. د نړۍ په صنعت کې هم څار لومړی درجه ځای لري او ادارې ن

الهم د نړیوالو هڅې دا دي چې دغه برخه نوره هم پسې پیاوړې کړي، ځکه نو د دوی هڅه دا ده چې خپله تکنالوژي 
 ورځ تر بلې اتومات او کمپیوټري کړي.

ی چې څار د انساني غرایزو او حواسو یوه برخه ده او له انسان سره یوځای د څار او څارګرۍ په اړه نظر دا د
زېږي. په ژویو کې هم څار د هغوی د غرایزو او حواسو له مخې موجود دی او تاسو به لیدلي وي چې یو زمری 

 خپل ښکار څنګه څاري او په څه چم هغه ته ځان ورنږدې کوي.

څارګري له لومړۍ ورځې د لرغونو او پخوانیو دولتونو د تشکیالتو یوه له تاریخي او نورو متونونو ښکاره ده چې 
   برخه وه او په کې پیاوړی شتون یې درلود. 

د حکومتونو د نورو برخو او سکتورونو په څېر څار او څارګري په امنیتي سکتور کې هم تر ټولو لومړی درجه 
وه هېواد کې څارګري پراخه تشکیالت او خپلواکې ادارې اهمیت پیدا کوي. د همدغه لومړي درجه اهمیت له کبله په ی

 لري او په مډرنو او پیاوړو دولتونو کې څارګرې ادارې د پرېکړو او تصمیم نیولو اصلي مرجعې دي.

د اوسنۍ نړۍ غښتلي دولتونه غښتلې او پراخه څارګرې شبکې لري او د همدغو شبکو له کبله د نړۍ په زبر ځواکونو 
 بدل شوي دي.

ېلګې په ډول امریکه، برېټانیا، روسیه، چین، ایټالیا، جرمني او فرانسه د څارګرۍ تر ټولو پیاوړې شبکې لري او د ب
 د نړۍ زبرځواک هېوادونه هم ګڼل کېږي.

زموږ په ګاونډیو هېوادونو کې بیا پاکستان، هند او ایران پیاوړې څارګرې ادارې لري چې د نړۍ، افغانستان او سیمې 
ګړو کې یې ونډه اخیستې او د افغانستان په ورانۍ او تباهۍ کې د پاکستان او ایران د څارګرو شبکو ونډه په نیابتي ج

 تر ټولو زیاته وه.

افغانستان هم په تېر کې د شوروي په مرسته د څارګرۍ یوه پراخه اداره او شبکه رامنځته کړه، خو په تنظیمي 
 حکومتونو کې دغه اداره فلج او ډېره وړه شوه.
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 تر دې وروسته په نوي پیل کې هم ورته مناسبه پاملرنه ونه شوه او تر ننه دغه اداره وړه او راکده پاتې ده.

کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ له نیابتي جګړې سره مخامخ دی، چې په ټوله معنا یوه  ۴۰ زموږ هېواد له تېرو
 رو او شبکو له پیاوړي کولو پرته نه شي ګټالی.استخباراتي جګړه ده او افغانستان دغه جګړه د خپلو څارګرو ادا

افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه د پیاوړو او غښتلو څارګرو شبکو له جګړې او ګواښ سره مخامخ دی، که چېرې 
افغان حکومت هم پیاوړې او غښتلې څارګرې شبکې ونه لري، نو هېڅکله به دغه جګړه ونه شي ګټالی او امنیت به 

شي. پر دې سربېره که جګړه نوره هم اوږدېږي، نو د افغانستان د تجزیې او انقراض ګواښ هم ورسره هېواد ته رانه 
زیاتېږي، نو په داسې یوه حالت کې د څارګرې ادارې پراختیا د هېواد لپاره حیاتي ارزښت لري، خو خلک نه پوهېږي 

و دوستانو او مرستندویانو ته په دې اړه چې افغان حکومت ولې په دې اړه چوپه خوله پاتې دی او ولې خپلو بهرنی
قناعت نه شي ورکوالی. افغان حکومت باید دوی ته ووایي چې افغانستان د خپلو ګاونډیانو په نیابتي جګړه کې 
راښکېل دی، دغه جګړه د دوی په شتون کې او له شتون پرته شاید کلونو کلونو لپاره دوام وکړي او لږ تر لږه د دې 

 پاره افغانستان پیاوړي پوځ او غښتلو څارګرو شبکو ته اړتیا لري.جګړې د کنټرول ل

له بل پلوه ټولو ته څرګنده ده چې د تېرو کلونو په پرتله په سیمه کې د قدرت انډول د افغانستان په تاوان بدل شوی، 
ان پرته له دې چې چې دغه کار پخپله په هېواد کې د ګاونډیانو او سیمې د هېوادونو د السوهنې سبب ګرځي. افغانست

په سیمه کې لکه د اسراییلو د دولت په څېر له هره پلوه پیاوړی موقف ترالسه نه کړي، نو بقا او ژوند یې له جدي 
ګواښ سره مخامخ دي. همدا راز د افغانستان ناامني د سیمې او نړۍ ناامني ده، نو له دې کبله مهمه ده چې د سیمې 

لنه په افغانستان کې د څاریزو شبکو او ادارو پر پیاوړي کولو سره هوکړې ته زبر ځواک هېوادونه او نړیواله ټو
 ورسېږي.

هغه تېروتنه چې دلته یې ناټو د افغان څارګرو ادارو د نه پیاوړي کولو په اړه کوي، هېڅکله جبیره کېدونکې نه ده. 
ي، خو دغه کار نه دا چې تراوسه ناټو دې ته لومړیتوب ورکوي چې افغان حکومت د دوی پر څارګرو ادارو تکیه ولر

 سمه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې افغان حکومت یې په دې برخه کې ال ډېر کمزوری کړی هم دی.

دلته یوه بېلګه راوړم: څه موده وړاندې د یوه والیت یوشمېر امنیتي او محافظتي ادارو ته یو مکتوب راغی چې د 
ځوانانو سره تازه له پاکستانه راګرځېدلی او شاید په پام کې ولري چې  طالبانو د استخباراتو یو مسول له څو کم عمره

 له دغو کسانو پر محبس، امنیې قوماندانۍ او پر نورو والیتي ادارو په بریدونو کې کار واخلي.

د دغه راپور پر اساس د څو اوونیو لپاره نوموړې ادارې په احضاراتو کې پاتې شوې، خو بریدونه له دې څایونو 
 پر نورو ادارو ترسره شول. لرې

له دې معلومه شوه چې زموږ څارګرې ادارې څومره کمزورې دي، ځکه لومړی دا چې یو څاریز راپور یې پر شاید 
و باید او احتماالتو بنا و او دویم دا چې په کار دا وه، هغه څارګرو ادارو چې دغه راپور ترالسه کړی و باید خپلو 

 ې په دوامداره ډول نوموړي بریدګر وڅاري او تر بریده مخکې یې له منځه یوسي.څارګرو ته یې امر کړی وای چ

ډېر ځله د کابل پولیس پر یوه داسې اطالع الرو او کوڅو ته راوځي، چې ګوندې په دې رنګ یو کروال موټر له 
 بمونو ډک کابل ته راننوتی او ترهګر غواړي ورته په کوم ځای کې چاودنه ورکړي.

دوه واقعیتونه په ګوته کوالی شي، یو واقعیت دا چې د څارګرو ادارو فعالیت یوازې د اطالعاتو د داسې اطالعات 
راټولولو په کچه تنظیم شوی او هغه هم د مخالفانو په ټیټو پوړیو کې او دویم واقعیت دا چې د دښمن ترمنځ د څارګرو 

نه لري، په داسې حال کې چې د جګړې د اوسني  ادارو د اوپراتیفي فعالیت لپاره هېڅ ډول جوړښت او تشکیالت وجود
نوعیت له مخې د هېواد د امنیت لپاره دا ډول جوړښت حیاتي ارزښت لري او په جګړه کې د کامیابۍ لپاره د کیلي 

 حیثیت لري.

افغان دولت د یوه داسې څارګر سیستم او شبکې د رامنځته کولو لپاره چې وکوالی شي د دښمن په عمق کې اطالعاتي  
او اوپراتیفي فعالیت ترسره کړای شي باید نور پخپله مټې راونغاړي او د دې کار لپاره به روزل شویو اجنټانو او 

افغان دولت اوس هم په دې برخه کې ډېره ناوخته کړې، خو کومانډویي ځمکنیو او هوایي څواکونو ته اړتیا ولري. 
 کب چې هر کله له اوبو راوباسې تازه وي.
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