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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

  
  

 ۰/1۸۱/۴۱۰۲          سرحدوال سرحد
 

 !ته ولس مظلوم افغانستان د
 

 !د افغان جرمن آنالین معززو لوستونکو
هکله مسٔوولیت نه  دغه لیکنه د مطبوعاتو د آزادۍ له کبله خپره شوی ده، افغان جرمن آنالین یی د کره والی په

 .ره شیامنی، که تاسو د دی لیکنی په هکله څه ویل غواړی زموږ نشراتی تګالری سره سم به هغه خپ
 

 د او وستایو کي ژوندوني په ساتوونکی ناموس وطن د او رېښتني هیواد د باید تاسو او موږ چي وکړم یادونه باید
 بچیانو میړنیو د هیواد د زموږ ورنکړوچي اجازه ته پالو پردي اوهیڅ وکړو ننګه کله په څخه کړنو د هغوی

 کي ژوندوني په باید څخه مشرانو نسل دځوان زموږ چي وکړل موخه پدې مي لیکنه دا او وکړي وژنه شخصیت
  وشي اوننګه ستاینه

 

 راورسیدی؛ ته داځای څنګه څوک، چي وپیژنم درته خالد اسدهللا به لمړی
 

 جهاد د یې وړاندي په سرولښکرو د دی، اوسیدونکی ولسوالۍ ناوې د والیت دغزني کي اصل په چي خالد اسدهللا :1
 ورکړي، قربانۍ ستري پاره د ژغورنې د هیواد د الندي ترمشري سیاف رسول عبدالرب استاد د کي وخت په

 په نظام دې د چي بحصا خالد ښاغلی. دی لوبولی رول مهم هم کي ایښودلو په بنسټ د نظام دې د یې همداراز
 والیت غزني په یې پرمهال دندي د شو، وټاکل والي پاره د غزني د لخوا ولسمشرکرزي د کي ورځو او شپو لمړنیو

 افغانستان د بیا یوځل یې غزني چي کړي کارونه اساسي او مهم کي پراختیا په امنیت او اقتصادي رغونې، بیا د کي
 .شودو ریخيتأ  او لرغونی کي زړونو خلګوپه د کچه په نړۍ او

 ونیوی ځای ځانګړی کي زړه په کرزي ولسمشر د وروسته کړنو او هڅو زیاتو تر کي والیت غزني په خالد اسدهللا
 یوناامننه کندهار شو، وټاکل والي کندهار د ښاغلی چي کله خو وټاکی والي کندهار د هغه یې وروسته هغه له او

 ته پرمختګ کندهار د بیا یوځل بهرنیان اړیکو نړیوالي دهغه خو هکول پاملرنه کمه ډیره ورته نړیوالو او وو والیت
 ته اوبهرنیو داخلي نوم په کندهار لوی د بیا یوځل کندهاریې او وکړل ګزاري سرمایه زیاته پکي بهرنیانو او راوبلل

 کړنې زیاتي ټینګښت په امنیت د ترڅنګ بیارغونې د کي وخت ږل ډیر په ته کندهار خالد ښاغلي. وروپیژندی
 په ترڅنګ کندهار د خالد ښاغلي. هکړ جلب ته ځان پاملرنه ځانکړې کرزي مشرسول د یې بیا یوځل او کړې ترسره
 پخوانۍ یې ترمنځ قومونو د او کړ داخل ځان کي لوئمسا قومي په غزني او هلمند ارزګان، زابل، والیتونو ګاونډیو
 ولسمشر او کړ ترالسه شهرت نړیوال او ملي یې څخه الري دې د چي کړل بدل یووالي او مینه په نفرتونه او تفرقې
 شو نښه په وځلهڅ لخوا ادارې ځارګري د پاکستان د کي کندهار په خالد ښاغلي. وکړ باور النور ورباندي کرزي

 .شو وساتل رمټ روغ پوري ترنن هم بیا وروسته بریدونو وژونکو ځان ترزیات مرسته په وکخل او خدای د خو
 ،نظامي په اوشوق مینه خالد د خو هوټاک توګه په وزیر د سرحداتو د خالد اسدهللا ولسمشرکرزي ترکندهاره، وروسته

 راشي سوله او امنیت پاتی تل کي هیواد په چي وو همدا ارمان یواځینی هغه د ځکه وو کارکول کي برخه امنیتي
 د سرحداتو د موده یوڅه هغه ولسمشر خو ولري دنده کي امنیت ملي یا او کورنیو په یاهم چي غوښتل یې نوځکه
 سهیل په کي وخت ډیرلنډ په خالد وټاکی، استازی ځانګړی، یسئر دپاره حوزې يځلویدی دسهیل ترڅنګ وزارت
 موخه په پیاوړتیا د سکټور اوامنیتي ژغورنې اوهیواد خدمت د خلګو د کي وزارت په سرحداتو د او حوزه لویدیځه

 یې به خولنډه ولیکل شی ورباندي کتاب یو چي ده اړین نو کوم یادونه یې ډول تفصیلي په که او وکړل کارونه زیات
 وشو باور دومره ورباندي کرزي ولسمشر د او ونیوی ځای کي وزړون په خلګو د هم بیا خدمتونو خالد د چي کړم
 .وټاکی توګه په رئیس لوی د امنیت ملي د یې هغه چي
 خپل ته کابل یې څوځله چي وارخطاشول دومره ایران او پاکستان و،ش رئیس لوی امنیت ملي د خالد چي کله

 د خو کړي لیري څخه دندي دې د خالد ښآغلی چي هوکړ غوښتنه یې څخه کرزي ولسمشر د او راولیژل استازي
 او کار د نورهم نوموړي څخه، هغه د مالتړ او مرسته ولس مظلوم د افغانستان د کي استخباراتو په وړتیا خالد

 په استخباراتو بهرنیو د او کړل پراخه ساحه امنیتي افغانستان د کي وخت ډیرلنډ په هغه او اړکړ ته کولو خدمت
 خو پیداکړ ځای کي منځ په افغانانو د هم یې نور او وکړ مخنیوی کلک یې وهنو الس د ایران او پاکستان ډول خاص
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 3تر ۰ 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

 

 پاره د افغانستان باثباته او خدمت خلګو د هم نور هغه چي ښود نه پرې وروسته مودې ترلنډي استخبارتو نړیوالو بدبختانه
 کیږي ویل اودامهال ده روانه درملنه یې پوري تراوسه چي کړ ټپي سخت کي برید ناځوانه یوه په یې هغه او کاروکړي

 د به تل او شي ولیکل کرښو زرینو په کي ریختأ  په افغانستان د به قربانۍ هغه د او ډاډوړده د بشپړډول په یې روغتیا چي
 په بیا یوځل به هغه چي یم ډاډه هللاءانشا او کوي زده توګه په درس ښه یوه د نسل راتلونکی دوستي وطن او میړانه هغه
 .وکړي خدمت ته اوهیوادوالو هیواد دې و ترڅونورهم راڅرګندشي دنده مهمه پریوه کي حکومت نوي

 

 وکړو؛ یادونه قربانیو د خان عبدالرازق جنرال تورن قومندان امنیه کندهار د ویاړ حوزې لودیځي دسهیل به دوهم
 

 د او جنراالنو پیاوړیو افغان ضد پنجاب او بچیانو ریښتني د هیواد د چي اڅکزی خان عبدالرازق جنرال تورن :۰
 د هیواد د یې تراوسه څخه پیل له بنسټ د نظام دې د او. دی اوسیدونکی ولسوالۍ بولدک دسپین والیت کندهار
 .ګوري سترګه په قدر د ورته هرافغان او ورکړي قرباني او مجادله پاره د ایزژوند سوله او پرمختیا
 وطن د ي،ګجن هغه د خو هکول ترسره دنده کي پولیسو سرحدي په کي چوکۍ ټیټه په کي پیل په نظام د رازق ښاغلی

 پراخ د کي سیمه خپله په او شوې مخ سره هرکلي تود د خلګو د کړنو اړوند په ساتلو ناموس افغان د او میني د سره
 امریکایانو او کرزي ولسمشر ولس، میړني د کندهار د یې ته ځان خپل او سو درلودونکی مالتړ اوسیاسي نفوس
 سو وټاکل قومندان پولیسو سرحدي د بولدک سپین د کندهار د فرمان په ولسمشرکرزي د او راواړول پاملرنه جدي

 پالنونه ناوړه هغه هغوی د او وژغورلې څخه پنجاب د سیمي سرحدي زابل او کندهار د سره قوت ږډیرل په هغه او
 سپین په ترڅنګ ساتلو د پولي تحملی د رازق ښاغلي. ووژني افغانان ګناه بې زموږ یې غوښتل چي کړل شنډ یې

 سوه ورکړل رتبه جنرالي د ورته مرسته په ولسمشر د او مالتړ په خلګو د چي کړ ټینګ امنیت ساري یوبې بولدک
 په چارواکي مین وطن پر او یوفعال کي سیمه په او کړی برخه ورپه پیژندګلوي اونړیواله ملي ته ځان خپل هغه او

 نو ولیدې ناامنۍ کي ښار کندهار په او څخه رازق جنرال د مالتړ پراخ خلګو د یې چي خوکله یږکی یادول توګه
 طالبان کي ورځو هغه په ځکه هوټاک قومندان امنیه کندهار د ترڅنګ درستیزوال د لیوا د پولیسو سرحدي د یې هغه

 کړي فعاله سیارګروپونه او کمپونه خپل یې کي سیمو په دارلعلوم او دننه ښار مالجات، د چي ؤ شوي پیاوړي دومره
 ځاني او مالي سخت ته دولت افغان یې کي وخت هغه په چي کولې جګړې کي دننه ښار په یې به ورځ هره او

 کله. وې کي الس په طالبانو د ولسوالۍ ډیری کندهار د او هیادید نوم په لمبو د دوزخ د کندهار او ورواړول تاوانونه
 او کړه پیل عملیات پراخ کي ښار کندهار په وړاندي په طالبانو د یې لمړۍ نو شو قومندان امنیه رازق جنرال چي

 خلګو او پاکي څخه مخالفینو د ولسوالۍ ټولي کندهار د یې ووروسته ا ورواړول تاوانونه ځاني سخت یې ته هغوی
 لوی یعني جنوب د لخوا خلګو د او وسو مالتړ پراخ النور ورڅخه لخوا خلګو د چي برابرکړ ژوند ارام یې ته

 او وتلی رمټ روغ څخه بریدونو وژونکو ځان 1۴ د مهال پر ماموریت خپل د هغه او کیږي بلل زمری کندهار
 فعال، زړور، ریښتنی، یو هیواد د هغه ځکه کړي بند څخه خدمت د هیواد د هغه چي توانیدلي ندي پدې هیڅوک

 په هرافغان د اوسرښندني قربانۍ کړنې، هغه د او دی بچي میړنی او نفسه پاک ساتونکی، ناموس غوښتونکی، سوله
 .کوي فاع د ورڅخه تراخیره ژوند د ورڅخه به هرافغان او دي یاد په کي خوله او زړه

 

 ته؛ نازک حمدهللا جنرال ښاغلي رئیس امنیت دملي دهلمندوالیت استازی نسل دځوان راشو به کي اخیر په
 

 دیوې او فعال مدني کي پیل په نظام دې د دی، اوسیدونکی والیت کندهار د چي نازک حمدهللا جنرال ښاغلی:3
 او وخت د خو اوهوبارک کار، تجارت شخصي خپل ځای یو یې سره وروڼو نورو خپلو د او ؤ لومسؤ  ټولنې فرهنګي

 ډنډ د لخوا ادارې خپلواکي ارګانونو ایزو سیمه د .لکړ ورداخل ته چوکاټ دولتي ځان یي غوښتنه په ولسونو د
 زرعت، روغتیا، ښوونځیو، د ناامني، الړ، ته ولسوالۍ ډنډ هغه چي کي پیل په. سو وټاکل ولسوال پاره د ولسوالۍ

 څه نور داسي او وزګارتیا، اقتصاد، ټیټ وژنې، ځنځیري تفرقه، منځ تر قومونو او نشتوالی برښنا شبکو، مخابراتي
 .کړي وړاندي خدمات عامه ته اوخلګو فعاله باید یې هغه چي وو سترخنډونه وړاندي په یې
 یې سیمي ټولي او کړل ترسره عملیت پراخ کي ولسوالي ډنډ په یې لمړی وو، کس پوه کار په او فعاله نازګ چي دا
 حکومت مرکزي ادارې، دوالیتي پاره د ولسوالۍ ډنډ د یې کي وخت لنډ ډیر اوپه کړې پاکي څخه مخالفینو د دولت د

 ولسوالۍ ډنډ په یې بیلګه ښه چي کړل ترسره کارونه ریخيتأ  یې کي ولسوالۍ یاده په او راجلب اوبهرنیانومرستي
 مخنیوی فساد اداري د جوړول، تعمیرونو دولتي ښوونځي، روغتون، سړکونو، پاخه اساسي شوراګانو، پرمختیایي د کي
 .وو لګیاکول کار په خلګ او



  

 

 

 3تر 3 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

 

 نور خلګ کول جوړي روغي د منځ وپه قومون د کړنې او وړتیا هغه د خو ؤ کم نظره له عمر د هم څه که نازک ښاغلی
 یاده په څخه دهیواد یوځای سره ځواکونو امنیتي دخپلو توګه په پاڅون ملي د کخل خپله او لکړ نیږدې سره دولت د هم

 .کړي ته رامنځ ګډوډي کي ولسوالي پدې چي هورنکړ اجازه یې ته هیچا او کول دفاع کي ولسوالۍ

 بهرنیو د کي وخت ږل ډیر په هغه خو و سترخنډ وړاندي په وژني ځنځیري یې پرمهال دندي د چي نازک ښاغلی
 څخه مالتړ پراخ د خلګو د پرمهال دندي د او کړ برابر ژوند ایز سوله یې ته وکخل او ناکام هم کار دا استخباراتو

 هورنکړ اجازه یې هیچاته خو هواچو کي خطر په لهځڅو ژوند خپل پاره د اوسایني د خلګو د هغه ځکه شو برخمن
 .جوړشي خنډ یوکوچنی وړاندي په وګړي دیوه ولسوالۍ دې د چي

 کخل نو وکړه یاستعف څخه ولسوالۍ یادي د چي کله او وتلی روغ څخه چاودنو 1۰د پرمهال ولسوالۍ د نازک
 ولسوالۍ یاده په نور چي وو کړی پیاوړی دومره یې بهیر پوهنې د .شيی پات باید هغه چي وکړل الریون ته دولت

 په درجې لمړي د یې ولسوالۍ دا او درلودل مینه سره قلم او نفرت څخه ټوپک د( ځوانانو او مشرانو) خلګو کي
 ښاغلی سم ورسره ،شو ټاکلپه توگه و  رئیس لوی امنیت ملي د افغانستان د خالد اسدهللا چي کله .ودرول قطارکي

 ځکه وټاکی توګه په رئیس د امنیت ملي د زابل د خاطرهغه په فعالیتونه استخباراتي او جنګي د نازک ښاغلی د خالد
 .وو سترخنډ کي مخ په چارو لوړپوړو او امنه یونا زابل کي وخت هغه په

 دولتي او خلګ کي دننه په ښار د طالبان چي وه امنه نا دومره زابل ،الړه ته زابل چي نازک حمدهللا ښاغلی
 اوه په ترنازک مخکي ځکه دلتښتی سره سانيآ ډیره په هم څخه ښار د بیا او لوژ سره سانيآ ډیره په چارواکي

 سوه ووژل کی ښار په کالت د یوازي سرتیري امنیتي او چارواکي دولتي مشران، ۸۰ باندي څه زابل د کي میاشتو
 او راوتل نه څخه کور د به کخل چي شوې ډیري دومره وژني ځنځیري او سوه نیول ونه تړاو په یې هیڅوک خو
 معلوماتوپه استخباراتي او پالنونه امنیتي پراخ نازک ښاغلي د خو اوسیدل کي والیتونو نورو په پرځای زابل د یابه
 ځنځیري د یې اوهمداراز یووړلې لمنځه سرچینې مالي او ځایونه پټن طالبان د کي والیت پدې کي وخت ږل ډیر

 نازک ښاغلی. کړل مخه ته ژوند خپل بیرته وکخل او شو مخ سره هرکلي تود د خلګو د چي لوکړ مخنیوی وژنو
 د زابل د یې پرمهال ماموریت خپل د وکړ، ماموریت میاشتي ۴ او کال 1 باندي څه یې کي والیت په زابل د چي

 په والیتونو باامنه د هیواد د زابل او وکړ مخنیوی ټینګ فساد اداري د یې کي ادارو دولتي په او دفاع ټینګه ولس
 خپل د یې کله چي نازک ښاغلي. وشوه ته زابل پاملرنه ځانکړې نړیوالو او دولتي مرکزي د .وش ودرول کي قطار

 اوسیدی کي زابل په تراخیره ماموریت د یوځای سره کورنۍ خپلې د نو که باامنه زابل کي میاشتو درو په ماموریت
 دهغه ریاست لوی امنیت ملي د او دولت مرکزي چي کله او شو والیت یوباامنه کي هیواد ټول په زابل ځکه

 یو کي هیواد په یې هغه او هورکړ رتبه جنرالي د العاده فوق یې ته نازک ښاغلي نو ولیدې کړنې استخباراتي
 د نازک ښاغي د. کړ خپل ځای کي منځ په خلګو د هم یې نور او په توګه قدر که جنرال اوځوان پیاوړی رېښتنی،

 د خلګو د او خاوند احساس ملي د مین، پرهیواد هغه ځکه وشي ستاینه هم نوره دهغه چي نشته ظالفا داسي هیڅ پاره
 دولت مرکزي د نازک ښاغلی چي کله خو نیسیو به وخت ډیر نو بیانوی کړني هغه د که او دی ساتونکی ناموس

 شول ناخوښه څخه کار دې د دولت مرکزي د ولس میړنی زابل د ،هوک پرمختګ ته والیت هلمند څخه زابل د لخوا
 سره وګړي هر د والیت دې د ځکه شي یپات کي زابل په باید هغه چي وکړه غوښتنه کي ترڅ په الریون یوه د او
 . کول ساتنه میړانه په یې څخه هغوی د او اړیکي ښه یې

 ځوانانو ولسونو، د زابل د دی، بچي میړنی هیواد د او پاک څخه فساد اخالفي او اداري د چي نازک حمدهللا ښاغلی
 دپښتني لخوا ولسونو د یې ته اوهغه وشو شه مخ خدای ورسره کي مراسیمو خاصو لړ یو په لخوا چارواکو دولتي او

 د یې ته اوهغه ورکړل ستاینلیکونه امله له کولو کار شه د ورته یې همداراز او سرکړل ورپه لنګوټه مخيه ل دود
 .کول عاد بریادو د کي چارو ټولو په ژوند

 وخت ږدیرل په به هغه چي یم ډاډه وي، کي والیت هلمند په ماموریت یوسخت یې به وړاندي په چي نازک ښاغلی
 او معلومات استخباراتي پټ کړني، نیکي د هغه د ځکه ودروي کي کرښو په والیتونو باامنه د هیواد د هم هلمند کي

 .شي راوستلی بدلون مثبت کي موده لنډه ډیره په او دي پیاوړي ډیر تاکتیکونه جنګي
 هیله په ستاسودالبریاوو


