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 01/02/2016         آریانا افغانستان آنالین

 مېلمانه؛ مرګ د
 راغلې کورنۍ ۴00 مارو جګړه بیرغه بې د ته زابل

 

 2016/ 01/  29د افغان سباوون وبسایت نه  
 

 وال وسله بهرني زیات۴00تر کې کلیو په ولسوالیو ارغنداب او نوبهار د زابل د راهیسې میاشتې نیمې یوې تېرې له

 او کورونو خپلو له یې خلک ځایي چې دا بده ال دې تر او کړي فعال یې مرکزونه شوي، دېره سره کورنیو خپلو له

 .دي شړلي مېنو
 

 د یدو. دي سمبال تجهیزاتو او وسلو درنو په دي، مار جګړه عرب او ترکمنستاني یې ډېری چې کې اورپکو دغو په

 ړېک روانه کې زور په یې لړۍ جذب او جلب د خو کړې، پیل ده نه جګړه یې اوسه تر نیسي، چمتوالی لپاره جګړې

 .ده
 

 کوم اوسه تر جنګیالیو دې خو کړی، بیعت سره دوی له جنګیالیو یادو چې کوي ادعا طالبان وایي، خبریاالن ځایي

 .لري تړاو به پورې ډله داعش په چې مالومېږي داسې او کړی پورته دی نه بیرغ
 

 کورنیو خپلو له وال وسله بهرني زیات 200 تر کې ولسوالیو چوپان دای او افغان خاک په زابل د مهال همدا کال تېر

 مشر بطال شوي خوابدي د پاکستانه له ژر ډېر او وو سمبال وسلو درنو په دوی. شول دېره کې سیمو کلیوالو په سره

 .شول ټول سره الندې قیادت تر دادهللا منصور مال
 

 .لورسېد ژوبلې مرګ او جګړې شدیدې تر ان او کړې بېلې الرې خپلې سره طالبانو له کې سر لومړي په ډلې دې

 دادهللا منصور خو شوې، خوارې ته سیمو نورو ځینو او روزګان غزني، ورو ورو سیمې له کورنۍ مارې جګړه یادې

 .شو ووژل کې جګړه په سره طالبانو له چې کاوه راتګ تګ ترمنځ روزګان او زابل د
 

 چې ړېک پیل هڅې هله لپاره ځپلو د هغوی د حکومت افغان لپاره ځپلو د جنګیالیو کورنیو او بهرنیو د کې زابل په

 چې کې لتاړ منځي خپل په لکه شوې، ځپل نه و هومره خوا له حکومت د لښکرې دا خو وتښتول، یې مسافر ۳1

 .وتښتېدل یې څه شول، ووژل څه اورپکو بهرنیو د. شوې ټوټه او خورې
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 2از 2

 وبهارن والیت زابل د راهیسې میاشتې نیمې یوې تېرې له چې کوي ډاګه په مالومات تازه رسېدلي ته ورځپاڼې سرخط

 کېږي ویل اړه په دوی د. دي راغلي سره کورنیو خپلو له مار جګړه بهرني زیات ۴00 تر ته ولسوالیو ارغنداب او

 .دي عرب او ترکمنستاني چې
 

 الیوولسو نوبهار او ارغنداب په کاروانونو ډلې مارې جګړه دې د وایي، بیان حق عطاجان رییس شورا والیتي د زابل د

 :دي ایستلي مېنو خپلو له یې خلک ځایي او اړولي کې کلیو او کورونو په خلکو د کې

 خواره هم کې سیمو نورو ځینو په یې ترڅنګ او کړی جوړ مرکز کې کورچل په ارغنداب د کورنیو ۳00 دوی د))

 نورو په ولسوالۍ یادې د. دي اړولي کورنیو زیاتو ۸0 تر هم کې سیمه په ناوې کوچنۍ د نوبهار د. دي پراته واره

 .((لري فعالیت هم کې برخو

 .دي کې حال په خورېدو د ته والیتونو نورو سیمو دې له وال وسله دغه چې لري اندېښنه خلک ځایي

 

 مناندېښ ته راتلونکي والو وسله دې د خلک ځایي امله همدې له نو لري، پولې سره روزګان او غزني بامیان، له زابل

 .کوي نفوذ خپل کې خلکو ځایي په او کړی پیل جذب او جلب پراخ اوس اوس همدا دوی. دي
 

 وایي، بیا ځواک سرحدي خبلاير ځایي خو کړی، بیعت یې سره دوی له چې وایي اړه په ډلو دې د طالبان هم څه که

 :پیلوي فعالیت بیا او کېږي ځای پر ځای لومړی مار جګړه دا چې مالومېږي داسې

 نیوپخوا له ډلې دا. شول پورته را یې ضد پر او کړل غافلګیر یې طالبان وکړل، همداسې لومړی هم یې کال تېر)) 

 د هم یې هدف او دي دمي تازه دوی. لري نه توپیر هیڅ وې شوې دېره کې والیت همدې په چې سره طالبانو بهرنیو

 ځینې او شته تهدیدات امنیتي کې سیمو ځینو په وایي، سیال اسالم ګل ویاند والي د زابل د ..((دي غځول جګړې

 .کېږي پورته ګامونه کوټلي یې لپاره مخنیوي د خو دي، الندې تهدید جدي تر ولسوالۍ
 

 رولکنټ د یې موږ خو کېږي، پورته را کې بله په کله او سیمه یوه په کله دی، کې حال په حرکت د دښمن وایي، دی

 .یو کار په الس لپاره

 اوس یاب اټغر او چوپان دای خو ده، کې ولکه په مخالفینو د نظام د راهیسې کلونو لسو تېرو له ولسوالۍ افغان خاک د

 دي الندې ګواښ جدي تر

 

 پای

 

 


