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 ۱۶/۰۱/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 کې تاوده جنګونه ،ژمي هړاپه س
 

 ننګرهار بیا سور تنور شو
 

په داسې حال کې چې دفاع وزارت وایي، داعش ترهګره ډله یې په ننګرهار کې ځپلې؛ تیره ورځ داعش وسله والو 
په کوټ کې د ولسي خلکو لسګونه کورونه وسوځول. داعش ترهګرو په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو خلکو لسګونه 

ان او هسکه مینه او پچیراګام د ننګرهار هغه کورونه سوځولي چې بیا یې اندېښنې راپارولي دي. کوټ، اچین، نازی
 ولسوالۍ دي چې د داعش پکې کله کله په ولسي خلکو بریدونه کوي، یا کورونه ورسوځوي او یا یې یرغمل نیسي.

 

 .څو ورځې وړاندې د کوټ په ولسوالۍ کې داعش وسلوالو په لسګونه کورونه سوزولي چې بیا یې اندښنې راپارولي 
عالمان له ځان سره بیولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاهللا  ۱۳ه وایې داعشیانو ننکرهار کې بل لور ته راپورون

خوګیاڼی وایې، د برمتې دغه پېښه د یکشنبې په ورځ سهار نهه بجې د هسکې مېنې ولسوالۍ د شپولې سیمه کې 
دیني عالمان  ۱۳تل کېده چې داعشیانو رامنځته شوې. د نوموړي په وینا یاده سیمه کې په یوه مدرسه کې ازموینه اخیس

چې مدرسه کې ښوونکي و له ځان سره بېولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې داعش په ننګرهار کې دیني عالمان په 
نښه کوي بلکې د ننګرهار د شینوارو د دیني عالمانو د شورا مشر په وینا، په دې والیت کې دغې وسله والې ډلې د 

 .دیني عالمان وژلي دي ۳۶کال تر نومبر میاشت پورې  خپل حضور د تیر میالدي
 

په ورته مهال د افغانستان دفاع وزارت بیا وایې چې داعش ترهګره ډله یې په ننګرهار کې ځپلې خو خالص سرحد 
د داعش د تېښتې او نورو وسله والو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د افغان ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو 

م د داعش پر وړاندې زیات عملیات وکړل، خو داسې ښکاري چې دې عملیاتو سمه پایله نه ده ورکړې او هر کله د ه
 .دې ګواښ شته چې داعش په یو شمېر سیمو بریدونه وکړي او د عملیاتو تر فشار وروسته بیا په شا شي

 

ونه د داعش پر خالف پراخ عملیات اوس اصلي پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې حکومت او بهرني امنیتي ځواک
ترسره کړي او ورته د پراخې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي؛ دغلته داعش ولې نه په ګونډو کیږي؟ څنګه له عملیاتو 
وروسته بیا ځلي پیدا شي؟ ستونزه د امنیتي چارواکو د عملیاتو په بڼه کې ده او که داعش وسله وال پیریان دي چې د 

 ک او وروسته بیا سر راپورته کړي؟عملیاتو پر مهال ور
 

په ننګرهار کې د تیرو دوو کلونو د داعش ترهګرې ډلې وحشت د اوج تر کچې رسیدلی دی. د ننګرهار د شینوارو 
د دیني عالمانو د شورا مشر پر وینا، په دې والیت کې داعش وسله والې ډلې د خپل حضور پرمهال د تیر میالدي 

دیني عالمان وژلي دي. تنکي ځوانان او د ولس مخور یې په بمونو الوځولي دي،  ۳۶کال تر نومبر میاشت پورې 
نوي زیږیدلي ماشومان یې په منځ دوه پړکه کړي دي، د خلکو میرمنې یې له ځانه سره برمته بیولي دي، واده کړیو 

کورونو ته اور اچولى خلکو ته یې ویلي چې خپلې نکاګانې له سره وتړي او همدا څو ورځې وړاندې یې د هغو کسانو 
چې له دوی سره یې بیعت نه دى کړى. هلته خلک د دغې ډلې له بربریته په تنګ شوي او د خپلو کورونو پریښودو 

 .ته اړ شوي دي چې داعشیانو یې کورونو ته اور ورته کړی دی
 

راخ عملیات ترسره کړي که څه هم د بهرنیو امنیتي ځواکونو په ګډون افغان امنیتي ځواکونو د داعشیانو پر خالف پ
دي خو دا چې له عملیاتو وروسته بیا ځلي دغه ډله سر راپورته کوي؛ ډیر دلیلونه لري. لوی او عمده دلیل یې دلته په 
ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د شمیر کموالی دی چې له عملیاتو وروسته په یواځې ځان د یادو سیمو د ساتلو توان 

امنیتي چارواکو ناغیړي سبب شوې چې دغه ډله د خلکو په مالونو او کورونو قبضه  نه لري. همدارانګه د ځایې
واچوي. که امنیتي ځواکونه په وخت د کلي ولس او پاڅون کوونکو مرستې ته ځان ورسوي؛ داعش نه شي کولی چې 
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ده چې د عملیاتو پر له السه وتلې سیمې بیرته ونیسي. او بل لوی دلیل یې له ننګرهار سره د پاکستان سرحدي سیمه 
 مهال داعش وسله وال ترهګر هلته پناه وړي او له عملیاتو وروسته بیرته د خلکو په کورونو راسم شي. حکومت باید

 .پورته یادې شوې نیمګړتیاوې له منځه یوسي څو د ننګرهار بیچاره ولس د داعش له وحشته وساتل شي
 

 پای
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