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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۲1۱۱1۱۰۲          آصفی خوشحال
 

 وژغورئ ننګرهار
 

 ولسوالیو ځینو په والیت ننګرهار د څېرمه ته لیکې ډیورند د راهیسې مودې څه له
 افراطي دغې. دي بوخت جګړه په وال وسله ډلې داعش یا «دولت اسالمي» د کې
. کړي پیل ظلم سخت کې ولسوالیو ځینو په ننګرهار د کې وروستیو دې په ډلي

 کلتور اسالمي او افغاني د او اچولی اور ته کورونو خلکو عامو شمېر یو د هغوی
 داعش چې دي شوي خپرې وېډیوګاني داسې کې وروستیو دې په. کوي کړني خالف

 په خلک او اچوي اور ته کورونو خلکو عامو د کې ولسوالۍ پچیراګام په ننګرهار د
 خلک سیمو الندې نفوذ تر داعش د کې ننګرهار په. باسي ځان الرو غرنیو له پټه

 په واده او پیدایښت د زوی د چا کوم که او لمانځالی شي نه هم الۍحخوش خپلي
 مجازات نهایي ظلم د ته خلکو او ورځي کسان داعش د وکړې ډزي کې الیوحخوش

 . ورکوي
 کې نړۍ په یې اوسه تر چې کوي ظلمونه داسي او رسیدلې حده يورست تر بربریت او ظلم د کړنې داعش د دلته

 یوه. والوزول ماینونو په اوسیدونکي شمیر یو سیمې د داعشیانو دلته وړاندې میاشت خوا او شا. کیږي لیدل نه ساری
 پالر یي بیا. کړ څیرې یي مخامخ په سترګو د پالر او مور د او کړ پړکه دوه منځ په ماشوم زیږیدلی تازه یي ورځ
 شته څه نوم په امنیت دلته چې وکړۍ قضاوت خپله تاسې. کړ شهید ډزو په پیکا د کې مخ په کورنۍ نورې د ورته
 رسیدلی؟ کچې تر اوج د وحشت داعش د که او دی خیریت خیر او دي خوندي خلک سیمې دې د نه؟ که او
 چې کړی جوړ ځواک ځانګړی یو وړاندي پر داعش د هم څه که وزارتونو؛ دفاع او کورنیو امنیت، ملي افغانستان د
 د کې ننګرهار په چې توانېدلي دي نه اوسه تر کې ټوله په خو درلودلې هم راوړنې السته یې کې برخو ځینو په

 .وباسي رېښې داعش
 څوک چې نشته څوک خو تیروي ځان په بربریت او وحشت ډلې کفري داعش د خلک سیمې دغې د چې کیږي میاشتې

 جرګې یادې د او استازي خلکو د ننګرهار د کې جرګه ولسي په کې وروستیو په چې اوس خو. واوري چیغې فریاد د یي
 دي؛ رانغاړلې مټې یي لپاره ځپلو د او کړی اوچت غږ اړوند ډلې افراطي یادې د قدیر عبدالظاهر حاجي مرستیال لومړي

 دې د نه؟ که او ده اړونده پورې افغانستان د سیمه دا ولې؟. جوړیږي خنډونه ورته لخوا حکومت د وینا په نوموړي د

  نه؟ که او لري حق حکومت په خلک دا نه؟ که او ده ورکړې رایه ته مشرانو حکومت ګډ د خلکو سیمو
 ننګرهار د چې کړه یې زیاته او کړ تورن ساتلو په امنیت د داعش د کې ننګرهار په حکومت قدیر ظاهر ورځ تیره
 جرګې ولسي د. پریږدي عملیاتو دوی هم نه او کوي اقدام پخپله نه شورا امنیت خو دی، نه خوندي ناموس ولسونو د

 وکړه ادعا شو، راڅرکند کې جرګې په ورځ پر دوشنبې د وروسته مودې اوږدې له چې قدیر ظاهر مرستیال لومړی
 کړه، یې زیاته او کړ تورن مالتړ پر داعش د حکومت ښکاره په نوموړي. خوندي دی نه یې ناموس ولس د چې

 .نېولې یې مخه تګ د هغوی د او ورکړی ډاډ مالتړ د حکومت خو وې شوې اړې ته کولو کډه کورنۍ ځینې داعش
 ملیشه د یي نوموړي پر او بللې و مسؤالنه غیر څرګندونې قدیر د خوله یوه په چارواکو دولتي بیا مهال ورته په

. ورنکړي اجازه جوړونې ملیشه شخصي د کې هیواد په به ته هیچا چې کړی ټینګار دوی. کړ پورې تور جوړونې
 هیواد ټول په مخالفت باید سره جوړونې ملیښه د خو ګواښي امنیت ځای پر ټینګښت د امنیت د ملېشې چې ده سمه دا
 شخصي نوم په کوونکو پاڅون هم یا او پولیسو ایزو سیمه د کې شمال په هیواد د چې نه داسې وي؛ شان یو کې

 ګویا چې کیږي مخنیوی کوونکي مبارزه د سره ډلې افراطې داعش د موخه دې په دې دلته خو جوړوي ملیشې
 کې افغانستان ټول په باید نو وي مخالف سره جوړونې ملیشه د هم رښتیا په حکومت که. جوړوي ملیشې شخصي

 وکړي، ساتنه ناموس او مال سر، د خلکو د چې دا لیتومسو   حکومت د اصالا . وي ډول یو ستراتیړي او پالیسي یي
 بلکه ولسونه ننګرهار د یوازې نه چې ده نه لیرې بیا نو وي مخ سره خطر له ناموس او مال سر، خلکو د چیرې که
 .واخلي الس په ټوپک به بیا ځل یو او وکړي اقدام خپله په خاطر په ساتنې د ناموس او دفاع خپلې د به هیوادوال ټول

 پای
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