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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  
  

 ۱۳/۰۲/۲۰۱۳          صفيخوشحال آ
 

 د داعش خونه ړنګه کړئ، خو ولس یواځې مه پریږدئ
 

وروسته له هغې چې په ختیځ والیت ننګرهار کې د داعش ترهګرې ډلې پر خلکو ناتار جوړ کړ؛ تیره ورځ په دغه 
ب سیال۲۰۱والیت کې افغان سرتیرو د داعش وسله والو ځپلو له پاره هوایي او ځمکني چاڼیز عملیات پیل کړل. د 

په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مل دي. د  ویاند ډګروال شیرین آقا په وینا؛ل اردو وق
ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشریقوال وایی؛ عملیات به ترهغې روان وي، چې ټولې سیمې له 

و هسکه مېنه ولسوالیو کې د داعش ترهګرې ډلې پر داعشیانو پاکې شوې نه وي. یاد عملیات د ننګرهار په کوټ ا
ت پیلیږي، له ضد ترسره کیږي. دا لومړی ځل نه دی، چې په یادو ولسوالیو کې د داعش د ځپلو لپاره دا ډول عملیا

ورته عملیات تر سره او ګڼې سیمې پاکې شوي؛ خو، چې سرتېري ترې په شاه شوي بېرته په  دې مخکې هم دوه ځله
ځي مرکزونه جوړ کړي دي. هسکه مېنه او کوټ د ننګرهار هغه دوه ولسوالۍ دي، چې اوس هم ډېرې کې داعش پو

 سیمې د داعش په ولکه کې دي.
له دې وړاندې هم حکومت په ننګرهار کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتونه ترسره کړي دي خو مثبته پایله یې 

داعش د دویم ځلي لپاره خپریدل. په لومړیو کې چې دغه موقتي وه او وروسته له څو مودې به په یادو سیمو کې 
ترهګره د طالب د ایډیال دښمن په توګه رادبره شوه نو حکومت هم د طالب د تضعیف د فکتور په توګه بلله. 
وروسته کله چې یې په ننګرهاري ولس ناتار جوړ کړ، د خلکو کورونه یې وسوځول، ځوانان او سپین ږیري یې په 

ل او ماشومان یې په منځ دوه ټوټې څیرې کړل نو حکومت یې پر ضد پراخ عملیاتونه پیل کړل چې په بمونو والوزو
قت لپاره نابوده شوه او ځینې یې د پاکستان طرف ته واوختل. وروسته له عملیاتو چې نتیجه کې یې دغه ډله د مو  

یو ځل بیا یې په ولس کې خپل وحشت  امنیتي ځواکونه له سیمې راووتل نو داعشیانو له فرصته ګټه پورته کړه او
 خپور کړ. دا ځل یې ولسونه د پاڅونوالو په نوم وربړول او ووژل.

یعنې ویلی شو چې په تیر کې هم حکومت په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره پراخ عملیات ترسره کړي او په کې 
ه پاکې شوې سیمې بیرته همدغې ډلې ته په یې داعشیانو ته درانه تلفات اړولي خو د څه مودې په تیریدو له داعش

الس ورغلي او بیا یې پر ولس د وحشتونو څپه خپره کړې. دا ځل حکومت وایې چې دغه عملیات به د نورو هغو په 
پرتله ګټور وي. د ننګرهار والي ویاند عطاهللا خوږیاڼی وایي، دا عملیات له تېرو هغو سره پرتوپیر پیل شوي او 

اډمنه وي. د نوموړي په وینا؛ په دې عملیاتو کې به پاکې شوې سیمې د ملي امنیت ریاست په پایله به یې هم ډ
 همکارۍ پاڅونوالو ته سپارل کیږي او د سیمې د بیارغونې پروژې به په کې پلې هم شي.

یله کې له حکومت خلکو ته د ډاډمنې امنیتي فضا د رامنځته کولو ژمنه ورکوي خو اندېښنه دا ده که د عملیاتو په پا
داعشیانو پاکې شوې سیمې یو ځل بیا په یواځې ځان ولس ته پریښودل شي؛ پایله به یې د تیرو عملیاتو په څېر وي 
او له څه مودې وروسته به بیا یادې سیمې داعشیانو ته په الس ورشي. ځکه په دغه والیت کې د لومړي ځل لپاره د 

وړاندې هم ورته عملیات ترسره شوي دي خو د حکومت د  داعش پر ضد عملیات نه ترسره کیږي بلکې له دې
بیغورۍ له امله پاکې شوې سیمې بیرته داعش نیولي او له څه مودې وروسته هماغه ډول او هماغه ژرنده برابره 

 شوې ده.
په تیر کې چې حکومت د داعش پر ضد عملیات ترسره کړي په کې دغې ترهګرې ډلې ته درانه تلفات اوښتي، 

پاکې شوي او د اوسیدو سیمې یې نیول شوي دي خو وروسته له څه مودې چې حکومت یادې سیمې په  سیمې ترې
یواځې ځان پاڅونوالو ته پریښې نو داعش پرې بیا غلبه کړې. حکومت ته دا ځل په کار دي چې خپلې تیرې تجربې 

مهال له داعشیانو سره دي؛ له تکرار نه کړي. حکومت باید له تیرو تجربو په ګټې اخیستنې په هغو سیمو کې اوس
عملیاتو وروسته په کې امنیتي پوستې جوړې او اضافي امنیتي ځواکونه دې په کې ځای پر ځای کړي. همداراز د 

 ولس او پاڅونوالو مالتړ دې وشي، دوی ته دې وخت پر وخت حکومتي مرستې ورسیږي.
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