
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، زوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پا: یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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 ۲۲/۳۰/۱۲۰۲                                                                         صالح امرهللا

 مه ورکوئ  ګته قومي رن  اتویعمل یېپر ضد  ،ړیک  تیعلي پور جنا

د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د غیر مسؤل وسله وال علیپور له لوري د افغان پیلوټانو وژل  

 ښکاره جنایت دی او باید پر وړاندې یې اقدام وشي. 

امرهللا صالح دغه څرګندونې تر څلور ورځنۍ چوپتیا وروسته نن د علیپور د وروستي جنایت  

 په هکله کړي دي. 

فېسبوک پاڼه لیکلي، افغان ځواکونه به د پېښې اصلي عاملین   ښاغلي صالح نن دوشنبه پر خپله 

 په نښه کوي او د خپلو اعمالو په سزا یې رسوي. 

د نوموړي په خبره دې مسئلې ته باید قومي رنګ ور نه کړل شي ځکه په وینا یې افغان  

ا نه  سرتېري یوازې د هغو کسانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي چې افغان پیلوټان یې وژلي او د 

 بښل کېدونکی جنایت یې ترسره کړی دی. 

هغه زیاتوي، »ددې جنایت ترسره کونکی او یا ترسره کونکي باید سزا وویني. پر هیلیکوپتر  

جنایت ته قومي رنګ ورکول غلط او    ډزې هغه هم د شپې په تیاره کې مرموز جنایت دی. دې

 له ریښې بې اساسه کار دی.« 

افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته دې قومي رنګ نه ورکول   امرهللا صالح ټینګار کړی چې د 

کېږي او په خبره یې سرتېرو ته د خاص قوم او ځای پر ضد د عملیاتو امر نه دی شوی؛ بلکې  

 د پېښې اصلي عاملین به په نښه کوي. 

 د ولسمشر لومړي مرستیال دغه راز وایي، » د نظام پیاوړتیا زمونږ ټولو په ګټه دی.« 

ې ده چې څو ورځې مخکې د غیر مسؤل وسله وال علي پور کسانو د میدان وردګ  د یادون

والیت په بهسود ولسوالۍ کې یوه د افغان پوځ یوه څرخکه رانسکوره کړه چې د څلور پیلوټانو  

 افغان ځواکونه ووژل شول.  ۹په ګډون په کې  

او له مسؤلینو   دې پېښې په خواله رسنیو کې د عامو افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي 

 غوښتنه کوي چې علي پور دې په خپله سزا ورسوي. 
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