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 ۰۱/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 !ننګرهار یوازې پرینږدئ
 

 له داعشه نیول شوې سیمې مدیریت غواړي
 

راپورونه وایې چې په ننګرهار کې داعش ترهګرې ډلې سخته ضربه لیدلې او د حکومت او ایتالفي ځواکونو ګډو 
عملیاتو په پایله کې ترې د کوټ، اچین او هغه ځایونو کې چې داعش حضور درلود؛ ډیری سیمې پاکې شوي دي. 

 ې د داعش پر ضد عملیاتو ته شدت ورکړیافغان حکومت وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې یې په ختیځو سیمو ک
دی. په وروستیو میاشتو کې امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش د وسله والو پر ضد دوامدارې حملې کړې او د 
دې ډلې ګن شمېر غړي یې وژلي دي. دغه راز د ننګرهار والیتي مقام د کوټ د غرنۍ ولسوالۍ چې داعش ډلې په 

ځي روزنې مراکز درلودل پراخې سیمې نیول شوي. د داعش د یوه لوی قوماندان سعد کې خپلې محکمې او د پو
امارتي په شمول د دغې ډلې سلګونه کسان وژل شوي دي. په ټوله کې د حکومتي چارواکو خوشبینۍ ته په کتو؛ د 

ڼې ل شوي او ګحکومت او د ایتالفي ځواکونو عملیات بریالي ښکاري چې په پایله کې یې په سلګونو داعشیان وژ
 .سیمې ترې نیول شوي

دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار ځینې سیمې له داعشیانو تصفیه کیږي؛ تیر کال هم په ننګرهار کې د داعش پر 
ضد حکومتي او د ځایې پاڅون کوونکو عملیات ترسره شول، سیمې ترې ونیول شوې او ډیری داعشیان څه ووژل 

له یوې مودې وروسته بیرته په کلیو مسلط شول او په خلکو او پاڅون کوونکو یې شول او څه له سیمو وتښتیدل. خو 
ناتار ګډ کړ. داعش چې لومړى په ننګرهار والیت کې فعالیتونه پیل کړل، نو دې لپاره چې خپل زور خلکو ته وښیي، 

وټ، نازیانو او هسکې کسان چې پکې سپین ږیري هم شامل وو، پر بمونو والوځول. دغه راز دوى په ک ۱۲د شینوارو 
مینې ولسوالیو کې هم یو شمېر کسان په دار وځړول، حالل کړل او په مرمیو یې ووژل. دوی د ځینو هغو کسانو چې 

 .د امارت اسالمي غړي یې بلل؛ سرونه پرې کړل او په سلګونو نور عام خلک یې له ځانونو سره برمته کړل
پر ضد عملیات پیل کړل، سیمه ایز پاڅون کوونکي هم ورسره  تېر کال د سلواغې په میاشت کې حکومت د داعش

پاکې کړې. خو له څه مودې وروسته داعش بیا پر کلیو مخه وکړه او په  شول او ډیری سیمې یې د داعش له منګلو
 هخلکو او پاڅونوالو یې ناتار ګډ کړ، د خلکو کورونه یې وسوزول، خلک یې د پاڅونوالو په نوم ووژل، د چا یې سرون

پرې کړل او څوک یې له ځانونو سره برمته کړل. دا چې ولې داعش په ننګرهار کې بیا ځلي سر راپورته کړ؛ ډیر 
 :زې دوه عمده دلیلونو ته اشاره کوخو دلته یې یوا ،دلیلونه لري

په جګړه ــ تیر کال همدغه مهال وسله والو طالبانو د هیواد په شمالي والیتونو هجوم راوړی و او حکومت ورسره ۱
کې ښکیل و، طالبانو په کندز او بدخشان بریدونه کول آن دا چې کندز یې د څو ورځو لپاره تر خپلې ولکې الندې 
راوستی و. د حکومت زیات تمرکز د هیواد د شمالي والیتونو په امنیت راڅرخیده او په ختیځو والیتونو کې یې د 

 .ل بیا په ځینو سیمو کې ځان منسجم کړ او پر کلیو یې برید وکړداعش خطر شاته غورځولی و. په پایله کې داعش یو ځ

ــ تیر کال هغه سیمې چې حکومت د عملیاتو په پایله کې ې له داعشیانو پاکې کړې وې؛ ورسره بې غوري وکړه او ۲
ازې وسیمې یې بیرته پاڅونوالو ته پریښودې. له سیمو یې امنیتي ځواکونه راوایستل او پاڅونوال یې په میدان ی

پریښودل. داعشیانو چې ځان منسجم کړی و او پاڅونوال یې یوازې ولیدل نو له فرصته په ګټې اخیستو یې پر کلیوالو 
 .بریدونه وکړل او له پاڅونوالو یې غچ واخیست

اوس چې یو ځل بیا خلک د داعش له وحشته تر پوزې راغلل؛ څو ځله ځایي مشران حکومت ته په عریضه راغلل. 
چې د ننګرهار د بې کفایته سیمه ایزو چارواکو له بې غورۍ او د مرکزي حکومت د ناپامۍ له وجې د آن تر دې 

شینوارو قومي مشران؛ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورغلل. بیا حکومت اړ شو چې په ننګرهار کې د داعش پر 
داعش پر ضد روان دي او ویل  ضد بیا هم عملیات ترسره کړي. اوس د حکومت او ایتالفي ځواکونو ګډ عملیات د

کیږي چې په پایله کې یې په سلګونو داعشیان وژل شوي او ډیری سیمې ترې پاکې شوي دي. اوس باید حکومت له 
تیرې تجربې ګټه واخلي او ننګرهاریان یوازې پرینږدي. حکومت باید له داعشه د نیول شویو سیمو سم مدیریت وکړي. 

 ي دي؛ باید یوازې پاڅونوالو او د سیمې خلکو ته پاتې نه شي. حکومتله هغو سیمو چې داعشیان یې شړل
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باید په دغو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لوی کنډک جوړ کړي څو په راتلونکې کې د داعش د احتمالي خطر مخنیوی 
ي په امنیتوکړي. همداراز حکومت باید د ننګرهار امنیت ته په کتو؛ غوره، مسلکي او په کار پوه کسان د ننګرهار 

تشکلیل کې وګماري. هغه فاسد او بې غوره چارواکي چې په شتون کې یې داعش پراخ فعالیت شروع کړ او پرمختګ 
یې وکړ؛ باید له دندو ګوښه او پر ځای یې وړ او مسلکي کسان وګمارل شي. په ټوله کې حکومت باید د ننګرهار نا 

 .اوليامنه ولسوالیو لپاره امنیتي تشکیل کې زیاتوالی ر
 ایپ
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