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 داعش په ننگرهار کې

 

 سترا تیژي ېامریکا د متحدو ایاالتو نو د
 

 او طابانو نوي بریدونه د داعش
 

دا چې داعش په عراق او سوریه کې داسالمي خالفت د جوړېدو خوبونه په خوب الهو او مات شول اوس یې خپل 
تور مخونه توری نخشې زموږ په هېواد کې عملي کوي. دوی زموږ د هیواد ختیځه سیمه د خپل شوم پالن مو خه 

ران هیواد برید کړی تل یې ماته گرځولی ځکه ټولو ښکیالک گرو ځواکونو چې د ختیځې دروازې نه زموږ پر گ
خوړلی په شومیدلو څېرو نیم گوډ مات په تیښته شاتگ ته مجبر شوي ، دوی به تاریخ هیر کړې وي خو افغان 
باتورملت هیڅ کله خپل تاریخ نه هیروي خپل دښمن که په هر ه جامه یا مو خه را غلي د خپلو شومو مو خو سره 

یر غلگر ځواکونود تور پنجاب په مرسته څو ځله په ټیټو سرونو د خپلو شومو  شرمیدلي او تښتیدلي دي.د بر تانیا
نخشو سره مات او گوډ کڼ کفر وتلي دي، درنو لوستونکو زه د یوه ننگرهاري او یوه خوگېاڼوال په توگه یو ه بېلگه 

 .کاله مخکې سرته رسیدلی ده ۳۸وړاندی کوم چی نژدی 
 

 :د دښمن شوم پالنونه اوولیتک جوړښت پجو ،د ننگر هار سیمه
 

ننگرهار د اوسني پاکستان سره یوه توره کرغېړنه کرښه چی رسمیت نه لري د یر غلگر ښکیالک گر انگلستان په 
زور ددی باتور ملت پر سینه کښل شوی دهمدی توری کرښې په دواړو غاړو پراته ولسونه چې گډ کلتور گډه ژبه، 

زور سره ویشلي چي دا کار شونی نه دی د پښتو متل حکم کوي چې اوبه گډ تاریخ گډه خاوره لري دوی دوسلی په 
  :نو ،په ډانگ نه بیلیږي، د وسلی په زور ولسونه سره جال کوالی شوای

 

 څه شو؟  ،برلین دیوال چې د نړېوالو زبر ځواکونو په زور کښلی و د
 

 یمن ، ویتنام او نور زور ته تسلیم شول؟ 
 

ل کال د پاکستان د اي ایس اي مشر جنرال حمید گل د  ۱۳۶۸نه خیر ټول واحد ملتونه سره دوباره یو ځای شول په 
 پاکستان حکومت اود ددوی نورو متحدو هیوادو پریکړه وکړه چی ننگرهار ونیسي او هلته حکومت د مجاهیدنو له

 . پاره حکومت جوړ او رسمیت ور کړي
 

د هیواد اتل وسلوال پوځ خپله ولسونو د ا مکاردښمن مات او شرمیدلي شاه تگ ته مجبور د ننگرهار باتور و خلکو 
کړ، دا لوی بحث دی را ځم دداعش خوب اود ننگر هار یانو سره ډغری وهل اود خپل شوم مو خو پوره کولوله لپاره 

واکو ته وایم یا وړاند وینه  د ولسونو سره زور زیاتی پېل شوی . زه د یو ه ننگر هاري په توگه داوسني دولت چار
لرم چې خپل ټول ځواک او طاقت ددی نابه کاره دشمن پر وړاندی په کار واچوي ځکه دوی د ولسونو په وژلوسره 
غواړي خپل شومې موخې عملي کړي، همدا تیره اونۍ ټول افغان ولس ددی شاهد او ناظر وه چې دوپر غور والیت، 

تنه لمونځ کونکي شهیدان کړل دهللا کالم هلته  ۶۹داور په لمبو کې سره لمبه کړه د پالز مېنی کابل کې دوه مسجدونه 
داور په لمبو کې خاوری ایری شول په لسگونو نور عبادت کونکي ټپیان کړل،په ننگرهار کې د کوټ ولسوالی ، 

نو سرته ورسول په داچین ولسوال، د بټیکوټ ولسوالی د خو گېانو پچیر اگام ولسوالیو کې کوم عملونه چی داعشیا
هیڅ کتاب او مذهب او دین کې نشته په بټي کوټ ولسوالی کې د یوی ورځی ماشم ووژلو د کوټ د څو کورنیو زنانه 
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د ځانه یووړلي او تر ډیره وخته یي د ځان سره وساتلی دا کوم دین او په کوم عقیده کې روادي. اوس دوی د خوگېانو 
زره کورنۍ د خپلو ټاټوبو نه کډوالی ته اړ شوي چار واکو ۱۶له مخې تر اوسه ولسوالی ته را دمخه شوي د مالوماتو 

که په ختیځه دروازه کې مو دا تور او سرسخت دښمن نابود نه کړه بیا مرکز او نوری سیمې نه شی کنټورل ولی یوه 
والیتونه ورسره شول  بېلگه کله چی طالبان له کندهار نه د کابل د نیولو په نیت را روان شول په الر کې نور ټول

ولی کابل تر هغه دمه ونه شو نیوالی چئ لو مړی د هیواد ختیځه سیمه نه نیولی دول په اول کې ننگرهار ونیوه بیا 
پر کابل رارهي شول دوی ال کابل ته نووه رسیدلي چی د کابل واکمنانو مخ پر پنجشیر وتښتیدل . داوسني دولت  مخ

چی په ننگرهار کې دداعش پر وړاندی اجل ټینگ کوټلي گامونه پورته کړی کنه چارواکوپه خالصو غوږونه واوری 
 .بیا به هر څه له السه ور کړی

 پای
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