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 ۱۷/۱۲/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 بې شرمه زور واکي او ړانده چارواکي
 

 سیما سمر چیرته چکر وهي؟
 

شي. دلته وحشت د  افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې هر ممکن په کې ناممکن او هر ناممکن په کې ممکن کیدلی
تی دی. دلته څو لنډغر د اسالم په نوم هغه بې دینۍ ترسره کوي چې حتا په کفر کې هم پرې لعنت ښاوج له کرښې او

اعش او القاعده تر څنګ څو لنډغرو هم مال تړلې ده. ویل شوی دی. دلته د مسلمان د وینې تویولو لپاره د طالب، د
دلته جهاد د امتیاز اخیستلو او زور ازمایلو وسیله ګرځیدلې ده. همدا تیره ورځ هم په ننګرهار والیت ښیوې ولسوالۍ 

و کې د پخواني تش په نوم جهادي قوماندان ګل کریم د یو ځایې اوسیدونکي سره هغه عمل کړی دی چې قلم یې په لیکل
 .شرمیږي. او که ونه لیکل شي نو دا د نوموړي مظلوم په حق کې به لویه جفا شوي وي

 

په یاده سیمه کې د قوماندان ګل کریم کسانو ولسي خلکو ته سخته بې آبي وراړولې ده. په یوه ویډیو کې چې د فیسبوک 
وایي چې ډېر سخت ظلم ورباندې  په شمول په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده د یوې کورنۍ مېرمنې سخت فریاد کوي او

شوی دی او دا چې ولسمشرغني دې د هغوی د حال پوښتنه وکړي. د دغه کورنۍ مشر او د قرباني شویو انجونو پالر 
د دغه ظلم په مقابل کې د خپل غږ پورته کولو لپاره کابل ته راغلی دی او رسنیو ته یې پر کورنۍ د شوي تیري یادونه 

سیمه ایزو پولیسو یو قوماندان یې د یوې لور سره واده وکړ، کله چې ناوې وړي، نیمه شپه  کړې ده. دی وایې چې د
د نجلۍ ترور چې له ناوې سره وراباڼې تللې را ویښوي، وهي او ټکوي او بې ستره کوي یې. دغه زور واکی د نجلۍ 

ل خسر او خواښې ته خبر ترور ته وایي چې ورېرې یې پېغلتوب له السه ورکړی دی. وروسته د واده زلمی خپ
ورکوي چې په چټکۍ سره شپه په شپه د هغه کور ته ځانونه ور ورسوي، او کله چې ور رسېږي هغوی هم بې ستره 

 .کوي. بیا د واده هلک د ناوې بله خور په زور له ځان سره بیایي او ځان ته یې نکاح کوي
 

ننګرهار امنیتي، قضایي او عدلي چارواکو او د سیما کیسه یې ډیره دردونکې ده، او دغه درد یې له نوموړي سره د 
سمر د بشر حقونو تش په نوم کمیسیون ډیر کړی دی. په دغه پیښه کې له ګل کریم او د هغوی له لنډغرو، د ننګرهار 
سیمه ایز چارواکي او د بشر حقونو کمیسیون ډیر پړ دي. او دا ځکه چې په خپله د نادرخان )د قرباني کورنۍ مشر( 

یې چې په ننګرهار کې یې امنیتي او قضایې ارګانونو ته ډیرې منډې ووهلي او له ده سره د عدالت غوښتنه یې وا
وکړه خو د دې لپاره چې د نوموړی مقابل لوری سیمه ایز زور واکی دی؛ هیچا یې عرض وانخیستو. تر ټولو بده یې 

پیسې نه لرې، کرار کېنه او خوله دې چوپه کړه. ال دا چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې ته یو غریب سړی یې ، 
 .همداراز د سیما سمر د بشر حقونو کمیسیون هم تر دا مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی

 

ممکن د ښیوې ولسوالۍ ولسوال ، امنیه قوماندان او د ننګرهار والي د نادر خان غږ ځکه نه وي اوریدلی چې د قضیې 
ی دی خو پوښتنه د بشر حقونو د کمیسیون په نیت راپورته کیږي چې ولې یې دغې مقابل لوری یو سیمه ایز زور واک

ستر ظلم ته غبرګون نه دی ښودلی؟ سیما سمر چې ولسمشر یې په نړیوالو ستیجونو په صفت کولو نه ستړی کیږي؛ 
ې یوه نړیواله ولې د نادر خان کورنۍ سره په ترسره شوي تیري سترګې پټوي؟ سمر چې ځان د بشر حقونو په برخه ک

فعاله بولي ولې نادر خان دوه قرباني لوڼو سره د زور زیاتي پوښتنه نه کوي؟ آیا د نادر خان لوڼې بشر نه دی؟ آیا د 
 نادر خان کورنۍ سره ترسره شوی عمل د سیما سمر له عینکو ظلم نه ښکاري؟

 

پرته په بل سمت وګړو کې شوې ده نو سمر  خو دا چې یاده پیښه د هیواد په پښتون میشته سیمه او د سیما سمر له ډلې
چې د نوموړې د قوم او سمت په کړي پرې خپلې سترګې پټې کړي دي. سیما د دې لپاره په یاده پیښه غوږونه کاڼه 

د دې د ګروپ او پلویانو په سیمه کې چې سیمه کې نه ده ترسره شوې. سمر ته یوازې هغه بشري جنایت ښکاري 
 .شوی وي
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د کمپاین پر مهال یې د عدالت او برابرۍ چیغې وهلې؛ لږې هم خپلې ژمنې په یادې وي اوس که ولسمشر غني چې 
کورنۍ پر ځای یې خپل کورنۍ په نظر کې ونیسي او درد یې خپل درد  نو باید د نادر خان پر ځای خپل ځان او د

د یاد جنایت عاملین جدي  وبولي او په تړاو یې د ننګرهار فاسد چارواکي، د بشر حقونو تش په نوم کمیسون مشره او
تعقیب کړي او مجرمان د څرخي پله زندان ته ورسوي. که داسې ونه کړي نو نه به خدای، نه به د نادر خان کورنۍ 

 .او نه به نور ولس، ولسمشر غني وبخښي
 

 پای
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