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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۰۵/۲۱ آصفي خوشحال

 

 ويني حکمتيار يوازې عينکې سمر د

له کابو څلویښت کلونو جګړې وروسته افغان حکومت اوس په دې توانیږي چې خپل له یو مخالف لوري سره روغه 
پخوانیو افغان حکومتونو تل دا هڅه کړې ده چې په جوړه وکړي او سولې ته یې رامات کړي. پوره څلور لسیزې 

افغانستان کې د جګړې په اور اوبه وشیندي او نوره د ناحقه وینې تویدنې مخه ونیسي. د اوسني حکومت په شمول 
ټولو پخوانیو حکومتونو هڅه کړې چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیلو غاړو ته قناعت ورکړي چې په جنګي 

ي ترالسه کولی او د ټوپک په ځای دې قلم راواخلي او سیاسي مبارزه دې وکړي. په اوس وخت کې مبارزه هیڅ نش
که څه وهم ویل کیږي چې په افغانستان کې جنګي ماشین د وسله والو طالبانو په الس کې دی خو د ګلبدین حکمتیار 

افغان حکومتونو سره په جګړه بوخته په مشرۍ اسالمي ګوند هم هغه ډله ده چې له تیرو څلویښتو کلونو راهیسي له 
وه. له نیکه مرغه چې اوسنی افغان حکومت په دې توانیږي چې په افغانستان کې د جکړې د ختمولو لپاره لومړي 

 ګامونه واخلي.
کابو دوه میاشتې کیږي چې د حزب اسالمي او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وې چې کله به ګرمې 

ړې شوې ، خو پایله ئې باالخره مثبته راووته او دواړو لوري پرې توافق ته ورسېدل. څو ورځې او کله به هم س
وړاندې د افغان حکومت او حزب اسالمي ترمنځ د سولې خبرې پای ته ورسېدې او پر نهایي توافق باندې هم دعا 

ل شوې چې د اسالمي حزب وشوه. په ټوله کې د سولې تړون نهایي شوې طرحه هم د حزب اسالمي پالوي ته سپار
مشر انجنیر حکمتیار یې وارزوي. خو له حکمتیار سره د سولې خبرو تر نهایې کیدو وروسته یو شمیر کړیو 

 غبرګونونه هم ښودلي دي.
خپلواک کمیسیون له حزب اسالمي سره د سولې خبرو پر وړاندې غبرګون  تیره اونۍ د افغانستان د بشر حقونو

؛ جنګي جنایتکاران باید ونه بښل شي او له دوی سره د سولې په خبرو کې باید هغه ده چېاو زیاته کړې یې  وښود
د بشر د . د یاد کمیسیون مشره سیما ثمر وایې چې کورنۍ وپوښتل شي چې په کورنۍ جګړه کې زیانمنې شوې دي

دا په داسې حال کې ده  .حقونو ناقضان باید لومړی محاکمه او بیا د قانون له پلي کیدو وروسته ورسره سوله وشي
د بشري حقونو کمیسیون په حکومت کې د شریکو مشهورو جنایتکارانو د بښنې یا هم محاکمې او پوښتنې په اړه چې 

 .څه نه دي ویلي
یمې لسیزې د جګړو اصلي لوبغاړي ټول ولس ته  ۷۰په هیواد کې د کورنۍ جګړې مهال جنګي جنایتکاران او د 

دي. د هیواد هیڅ بچي زمونږ د مظلومو افغانانو په غوږونو او سرونو کې د میخونو ټک لکه د لمر په څېر روښانه 
وهونکي نه دي هیر کړي، هیڅ افغان د خپلې افغاني خور او مور د سینو پرې کوونکی نه دی بخښلی، هیڅ پالر د 

کې د مظلومو افغانانو خپل زلمي زوی د مړې نڅا طرحه کوونکی نه دی هیر کړی، هیڅ هیوادوال د لیلیې په دښته 
د ډله ایزې وژنې عامل له یاده نه دی ویستی او هیڅ هیوادوال د خپلو تاریخي او ملي اثارو، پوځي امکاناتو او د 
تیرو حکومتونو د خزانې شوکماران له یاده نه دي باسلي. خو یوازې د افغانستان د تش په نوم د بشر حقونو 

 سترګې پټې کړي دي.کمیسیون دی چې پر یادو ټولو هغو یې 
دا سمه ده چې د کورنیو جګړو یو اړخ د اسالمي حزب هم و خو آیا دا به انصاف او عدالت وي چې د یادو جګړو 
نور ښکیل اړخونه دې له لسیزو راهیسې د حکومت غوښینه برخه جوړه کړي، دوی دې له حکومتي امکاناتو څخه 

مخالفت وکړي او اسالمي حزب دې لومړی محاکمه او بیا  میلیاردران شي، دوی دې د حکومت له منځه د حکومت
 ورسر ه د سولې خبرې وشي؟

د بشر حقونو کمیسیون ولې د هغو جنګي او بشري جنایتکارانو اړوند تړلې خوله پاتې دی چې د مړي نڅا یې ایجاد 
میرمنو څخه یې سینې کړه، د ژوندیو انسانانو په سرونو او غوږونو کې یې میخونه ټک وهل، د پیغلو انجونو او 

پرې کړې، ډله ایزې وژنې یې وکړې، د افغانستان تاریخي او ملي آثار یې په خپل بادار پاکستان او ایران باندې 
 وپلورل او .......؟
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جنایتکار، جنایتکار دی؛ ولو که د هر قوم، سیمې او سمت څخه وي. که چیري د بشر حقونو د کمیسیون لپاره معیار 
زمه ده چې ټول خاینان جنایتکاران وبولي او د ټولو لپاره د محاکمې غوښتنه وکړي. نه دا چې په خیانت وي نو ال

خپله د جنایتکارانو په څېر یو طرفه او له تعصبه ډک قضاوت وکړي. همدغه ډول ځینې تش په نامه د چارو 
له مخې ویني او مذهبي او کارپوهان او سیاسي دالالن هم ورته نظر لري چې جنایتکاران یوازې د خپلو عینکو 

 ورکوي. قومي رنګ
 

 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

