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 …سره هم نشته  بیالټسالح خو له وحشي  شتلوید الوتکو و

 

د الوتکو ویشتلو سالح خو له وحشي  
ټالیب سره هم نشته چې دا علیپور له  
په   خو  الوتکه  کړه؟  ځایه  کومه 
کالشینکوف او پیکا نه راغورځیږي.  
د دې باید پوښتنه او تحقیق وشي ځکه  
اړوي.   تاوانونه  درانده  وسله  درنده 
جنګساالر،   هیڅ  نور  دولته  له  پرته 

وسل درنده  باید  لنډغر  او  ه  قومندان 
 .ونلري 

ډب  کوڅه  کوم  که  صورت  هر  په 
سپی هم پسې واخلې او اخر یو داسې  
ځای ته ورسیږي چې نوره د تیښتې  
الر ونلري نو سړي ته خوله اچوي.  
خو دولت سره له دومره زوره بیا هم  
بال وهلی او د خپلو سرتیرو پوښتنه  

  .نشي کوالی 
دا ټول د هغو معاملو نتیجه ده چې د  

ت کې یې کړې وې. غني که لږ هم غیرت درلودای نو علیپور پسې به یې  قدرت ویشلو په وخ
ځانګړي ځواکونه لیږلي وای او که سرور دانش بیا مداخله کړې وای باید دا ځل یې د مجرم په  
مالتړ دی هم محکمه کړی وای. پوهیږم دا هسې خیال پالو دی. غني به یو څو بغارې ووهي او  

ه شي. بدماشان به سرې سترګې ګرځي، دولتي مشران به مړې  نور به هر څه بیرته زړه په زړ
  .سترګې هر ځای کې ناست وي او افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د نااهلي په وجه قرباني کیږي 

د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم قانون په زاریو نه تطبیقیږي. هغه تر ټولو مهذب هیواد کې هم قانون  
هم چې تر څو قانون په زور پلي نشي د افغانانو ورځ به بدله    په زور پلي کیږي. افغانستان کې 

  .نشي 
ځینې داسې شیان دي چې د دولت مصلحت، سکوت او څه نه کول پکې تر ګټې ډیر تاوان لري.  
پوهیږم ځینې هوښیاران به وایي چې دولت باید پداسې حساسو مسایلو کې احتیاط وکړي خو مطمین  

  .کمزوري ښیي او مقابل طرف نور هم قوي کوياوسئ چې د دولت احتیاط د دولت 
که دا نن هم دولت علیپور ووژني نو والکه هیڅ هم څوک وکړای شي؟ هغه غټ زور به یې دا  
وي چې یو څو متعصبه به د دغه لنډغر په مالتړ یو څو ورځې په سرکو مظاهرې وکړې. نور  
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ب بیا دومره وخت نه ورکوي.  دوی هم پوهیږي چې که دا دولت کمزوری شو ټالیب راځي او ټالی
  .یعنې د دوی خپله بقا هم د همدې دولت په قوت کې ده

زه فکر کوم دولت به د علیپور یو څو کسان نمایشي ونیسي. یا کیدای شي علیپور خپله دولت ته  
خپل یو څو کسان وروسپاري تر څو وښیي چې دی د دولت په ضد نه دی. هم به دولت ته د خټو  

هم به عوام لږ څه ساړه شي او هم به د دولت فیورټ لنډغر ازاد ګرځي. فکر نه  پوزه جوړه شي،  
کوم چې لدې پیښې وروسته هم علیپور ته کوم تاوان ورسیږي او یا دې هم له قوته وغورځي ځکه  

 .د غني ایمان اوس راته معلوم دی
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

