AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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بریالی ویاړ

هلمند کې د طالبانو غاښونه مات شوي
شپږ میاشتې کېږي چې افغان اتلو ځواکونو د هلمند په بېالبېلو ولسوالیو کې د طالب تروریستانو پر ضد یرغلیز
عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې خورا ډېرې فتحې او پرمختګونه شوي.
د پرمختګونو له منځه لویه السته راوړنه د نادعلي ولسوالۍ د چاه انجیر د حوزې نیول دي چې له نیژدې دو کلونو
راهیسې پرې طالبي جګړه ماران حاکمان ول.
له دې سیمې سره پر څنډه د باباجي اړوند د سپینې کوټې او د هغې غاړې ته نیژدې ډېری نورې ساحې وې چې له
درو کلونو راهیسې د طالب تروریستانو تر واک الندې وې.
همدارنګه د مارجې ،ناوې او نادعلي ترمنځ د پرتې ساحې مرکزي ساحه چې تریخ ناور نومیږي ،او د لښکرګاه له
لوېدیځې غاړې سره یې بغلونه نښلیږي ،طالبي امارت پر واکمن و چې دا هم د اتلو ځواکونو په بریالیو عملیاتو کې
د دوئ له شره خالص شو.
دا او دې ته نیژدې ساحې پر کومو چې طالبان حاکمان ول د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې پکې نه وې.
ښوونځي پکې بند وو .الرې یې په ماینونو تړلې وې .په زرګونه کورنۍ ترې کډوالې وې .په کورونو کې یې
طالبانو سنګرونه جوړ کړي وو .د کروندګرو مځکې شاړې او د جګړې باروت پکې بادېدل.
افغان اتلو ځواکونو د هلمند د والي جنرال یاسین خان په ځانګړې پاملرنه پر دې ساحو غښتلي عملیات وکړل،
یاغیان یې یا ووژل یا یې تېښتې ته مجبور کړل .امنیتي سرتېرو به چې هره سیمه له یاغیانو ونیوله دوئ به پکې
سلګونه او زرګونه ماینونه خښ کړي وو.
دوئ یواځې د باباجي د سپینې کوټې په کمربند کې شپږ زره ماینونه پټ کړي .ماینونه یې ټول د خلکو په کورنو او
د لویو او فرعي الرو په اوږدو کې پټ کړي.
طالبانو د دې سیمو اوسېدونکو او مځکوالو ته په میلونونه افغانۍ زیان رسولی دی .پاخه پلونه یې په ماینونو نړولي
دي .سړکونه یې ویجاړ کړي .ښوونځي یې نړولي دي .عامه تاسیساتو یې په ماینونه لولپه کړیدي.
اوس افغان سرتېري لګیا دي پلونه ،پلچکونه جوړوي ،او وران شوي عامه سیسات بیرته رغوي .د دې ترڅنګ د
امنیتي پوستو په جوړېدو بوخت دي ،او غواړي هلته بیا پر بېچاره ولس توره سېلۍ او طالبي حماقت واکمن نه شي.
طالبان د خپلې پنجابۍ تقضا برعکس ورځ تر بلې په هلمند کې له ماتې سره مخامخیږي ،او له کلونو کلونو راهیسې
تر واک الندې ساحې یې له شره خالصیږي.
له کومو ساحو څخه چې د طالبانو ناولې کمبله ټولیږي ،په ولس کې د خوشحالۍ او هوساینې ساه اخیستل کېږي،
ژوند ته یې هیلې ډېریږي او تل مدام له مطبوعاتو سره د دوئ کلیو ته د افغان ځواکونو له ورتګه د خوشحالۍ
اظهارات وړاندې کوي .ولس تل حکومت ته عارض وي چې د طالبانو ترواک الندې ساحې تصفیه کړي او تر
حکومتي پوښښ الندې یې راولي ،خو دلته ستونزه دا ده چې افغان ځواکونه د ولسي تلفاتو د مخنیوي په خاطر ډېر
په تدریج سره عملیات کوي.
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بله ستونزه دا ده چې طالب یاغیانو ټولې لویې او کوچنۍ الرې په ماینونو پوښلي .دا ،خو ال پرېږدئ مسجدونه،
مدرسې ،ښوونځي او د ولسي کورونه یې د ماینونو اډې ګرځولي دي.
چېرته چې ګام اخلئ ،حتما ً به د طالب له ماین سره مخامخېږئ .په هلمند کې هره ورځ د طالبانو ماینونه ولسي
تلفات اړوي .طالب فکر کوي چې د ماینونو په فرشېدو سره به د عملیاتي قوې مخنیوی وکړي ،خو دا یې یو ډېر
احمقانه فکر دی.
له افغا ن سرتېري سره د ماین پاکۍ مسلکي ډلې ورسره دی ،ګام پر ګام په مځکه کې ښخ شوي ماینونه راباسي ،او
خپلو ملګرو ته د مخته تللو الرې خالصوي.

طالبان چې په مخامخ جګړه کې یې بشپړ طاقت و ازمویه ،او بیا یې هم سخته ماته وخوړه اوس یې
په ښار کې پر بې وسلې وګړو د چریکي بریدونو پالن جوړ کړی ،چې له نېکه مرغه دا پالن یې
هم شنډ شو ،او یوه ډله چرکیان تروریستان یې د ملي امنیت منسوبینو ونیول.
کله چې یې د چریکي بریدونو پالن شنډ شو ،اوس یې بیا په موټرونو پوري د چسپکي ماینونو د نښلونې کمزوری
کار پیل کړی چې دا پالن به یې هم ډېر ژر شنډ شي ،ځکه د ملي امنیت ویښو منسوبینو تر څار الندې نیولي دي.
پای
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