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Kabulpress 
  فريد رستاخيزبوسيله ى , 2007 مه 4جمعه 

 خانم سيما سمر عضو شورای مرکزی حزب وحدت اسالمی
  .که ماللی جويا ارائه نموده است" حزب وحدت اسالمی"اسنادی از نشرات 

س کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعضای مرکزی حزب وحدت اسالمی بارها گفته شده که خانم سيما سمر، رئي
به رهبر کريم خليلی ميباشد اما وی هميشه در ظاهر عضويت در يکچنين حزب قاتل و مزدور رژيم ايران را رد کرده 

شايد به اين . ای عليه آن حزب به زبان راند بدون آنکه کلمه
حزب منفور و اش با  علت که ميداند افشای نزديکی

ميهنفروش تباهی کامل شخصيتی را برايش ببار خواهد 
  .آورد

بعلت رشته های وحدتی وی بود که در کابينه آقای کرزی 
جابجا گرديد و بعد هم رياست کمسيون حقوق بشر برايش 

اعطا گرديد که در تمام اين ماموريت هايش هيچ دست 
ی آوردی نداشته اما با وجود آن غرب کوشيد که از و

  .قهرمان بتراشد و با دادن جوايز پياپی او را مطرح سازد

بازهم " مصالحه ملی"اما درين اواخر در جريان طرح 
افکار وحدتی خانم سيما کار کرد و در ارتباط به اين طرح 

بيشرمانه موقف بشدت مزبوحانه و مغاير با آرزو های مردم 
لب در مخالفت خانم سيما برای رهايی دو طا. ما اختيار کرد

برابر آزادی اجمل نقشبندی بازهم ضربه ديگری بود به 
شخصيت کاذب اين خانم که جايگاهش در بين مردم را بيشتر 

  .از پيش به زمين زد

نميتوان داشت که خدمتی برای مردم ما انجام از يک فردی متعلق به حزبی بدنام، جنايتکار و پيگانه پرور انتظار نيز 
  .دهد و اينرا کارکرد های چندساله خانم سيما سمر به اثبات رسانيده است

، ماللی جويا در انتقاد به کارکرد کمسيون حقوق بشر و "طلوع"چندی قبل در برنامه گزارش شش و نيم تلويزيون 
  .اثبات ادعايش از البالی نشريات حزب وحدت ارئه نمودوابستگی رئيس آن به حزب وحدت سخن گفت و اسنادی در 

من از مدتها در تالش بودم تا کاپی اين اسناد را بدست آرم ولی از آنجاييکه خانم ماللی جويای قهرمان مصروف سفر در 
من قرار دادند خارج از کشور بود اين کار مدتی به درازا کشيد، با سپاس از دفتر ماللی جويا که اين اسناد را در اختيار 

 .که اينک آنرا در معرض ديد هموطنانم قرار ميدهم تا بيشتر با خانم سيما آشنا شوند
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