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 2۲/۹۰/2۹1۲          خوشحال آصفي
 

 څو پوښتنې چې سیما سمر یې باید ځواب کړي
 

خپلواک کمیسیون د اسالمي حزب له مشر  په اصطالح د افغانستان د بشري حقونو
ګلبدین حکمتیار څخه غواړي چې په جګړو کې د ښکېلتیا له امله له افغانانو بښنه 

 که څه هم دوی د سولې او د د دغه کمیسیون مشره سیما سمر ټینګار کوي .وغواړي
شخړو د حل پلوي دي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشري حقونو سرغړونکي 

سیما سمر ټینګار وکړ په افغانستان  وبخښل شي او د خلکو حق دې تر پښو الندې شي.
سیما سمر په داسې  د هیریدو نه دي. داسې جنایتونه ترسره شوي چې اصالا  کې ځیني

چې تیره اونۍ د اسالمي حزب واړي حال کې له حکمتیاره غواړې له خلکو بخښنه وغ
و هر زیان چې هغه ویلي  یوه غړي قریب الرحمان سعید له خلکو بخښنه غوښتې وه.

خلکو ته رسیدلی وي، زموږ خپل زیان دی، که څوک شهید شوی یا ټپي شوی وي په طبیعي توګه ورڅخه بخښنه 
ته د سزا ورکولو لپاره باید په افغانستان کې  ده همدا راز ښاغلي سعید ویلي وو د جنګي جرمونو عاملینو غواړو.

صالحیت لرونکې محکمه دې جوړه شي او د حزب اسالمي په ګدون کې دې ټول هغه کسان چې په کورنیو جګړو 
  کې الس لري د افغانستان خلکو ته دې حساب ورکړي.

 

یون د بشر حقونو د خپلواک کمیس د افغانستان د یو تبعې په توګه د ډاکټر سیما سمر خبرې او غوښتنه پر ځای ده خو
انو کورنیو جګړو په قربانی ښتنه؛ بلکل یو طرفه، نیمګړې او دله ادرسه یوازې له حکمتیاره د بخښنې غوښتلو غو

 جنګي مجرم په توګه یې باید د یو نملنډې وهل دي. دا بیخي سمه خبره ده چې کورنۍ جګړې اتل نه لري او عامال
ه کورنیو بخښنه وغواړي خو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په توګه یوازې له یو شخص له ولس او د قربانیانو ل

څخه د بخښنې غوښتلو تقاضا کول او نورې جنګې ډلې پوښل پخپله یو جرم دی. دا سمه ده چې ولس غوښتنه لري 
ې رو عامالنو سترګچې جنګي مجرمان باید ترې بخښنه وغواړي خو ډاکټر سیما سمر نه باید د کورنیو جګړو په نو

پټې کړي او د بشر پرځای یوازې د ګوندي اختالف له مخې له یوه شخص او حزبه وغواړي چې له خلکو دې بخښنه 
 وغواړي.

 

دا سمه ده چې ولس د کورنیو جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي، شهیدان یې ورکړي دي، د کورنیو غړي یې له 
یې چور شوي دي او د سر او مال زیان ورته اوښتی دی خو پوښتنه دا ده چې السه ورکړي دي، شتمنۍ او جایدادونه 

رم یوازې همدای دی چې یو څوک د یو ځانمرګي او یا بل خونړي مجپه دغو جنګونو کې یوازې حکمتیار ښکېل و؟ آیا 
برید په ترسره کولو سره د خلکو وینې تویې کړي؟ آیا هغوی چې له ژوندیو انسانانو یې سرونه پرې کړل بیا یې پرې 

 د  ښځو سینې یې پرې کړېسره کړي غوړي واړول او د مړو نڅا یې رامنځته کړه؛ مجرمان نه دي؟ آیا هغوی چې 
چې د مظلومو افغانانو په سرونو او غوږونو کې یې  او ناموسونو ته یې سپک نظر وکړ مجرمان نه دي؟ آیا هغوی
په ډله ایزه توګه یې د بې ګناه افغانانو وینې تویې کړې میخونه ټک وهل د بشر حقونو ناقضان نه دي؟ آیا هغوی چې 

 دغو خلکو څخه نه غواړي چې له ولس نه بخښنه وغواړي؟ د بشر حقونو خپلواک کمیسیون نه ویني؟ سیما سمر ولې له
لې په ډز او مرمۍ په کورنیو جګړو کې خلک شهیدان شوي دي، یوه لنډه بیلګه یادوم، دا منو چې د حکمتیار او د ډ

 ومنو چې د حکمتیار السونه به د خلکو په وینو سره وي خو پوښتنه دا ده چې آیا حکمتیار په کورنیو او تنظیمې جګړ
ه بل مقابل لور یې هم درلودو؟ طبیعي کې له ولس سره جګړه کوله او د ولس پر ضد یې ټوپک راپورته کړی و او ک

ل ابي او مقده چې مقابل لوری یې هم درلودو. نو چې مقابل لوری درلودو نو څنګه بیا یوازې حکمتیار مجرم ګڼل کیږ
 په مرمیو خلک نه دي شهیدان شوي؟ آیا په تنظیمي جګړو کې د نورو لوری یې سپینه کوتره؟

 

مونږ د دې غوښتونکي یو چې حکمتیار باید له ولس نه بخښنه وغواړي خو مجرمان او قاتالن چې کابل یې کنډواله 
کړ، د خلکو ناموسونو ته یې سپک وکتل، شتمنۍ یې چور کړې او په زرګونو خلک یې له تیغه تیر کړل؛ هم باید د 

شر حقونو د خپلواک کمیسیون په دغه غوښتنه کې ځای شي چې له یوازې له حکمتیار جنګي مجرمانو په توګه د ب
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څخه یې کړې ده. مونږ غواړو چې هر وینه تویونکی او په جنګي جنایتونو تورن باید له خلکو بخښنه وغواړو، مونږ 
ې وهل هم نه شو زغملی. د کوم حزب او کومې ډلې طرفداري او مخالفت نه کوو خو د کورنیو جګړو په قربانیانو ملنډ

که د بشر حقونو د مدافع مرجع په نامه د جګړې له یو اړخ غوښتنه کیږي چې له ولس نه بخښنه وغواړي؛ نو نور 
اړخونه هم باید سپینې کوترې ونه بلل شي او پر ضد یې باید غږ پورته شي چې د خپلو کړیو جنایاتو  جبران وکړي 

 او له ولس نه بخښنه وغواړي.
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