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 Human rights بشر حقوق

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ مارچ ٢٨

 سيما سمر کجاست؟

 
جاوز امريکا به افغانستان حقوق بشر است که بعد از ت" قھرمان"يکی از نازدانه ھای امپرياليسم در افغانستان سيما سمر 

در زمان رياست جمھوری بوش در کانگرس امريکا ظاھر شد تا او را . مقرر شد" حقوق بشر"به حيث رئيس سازمان 

بعد از صعود به قله ھای شھرت؛ سيما سمر ديگر . نمونۀ موفقيت امريکا در امر حقوق بشر در افغانستان معرفی بدارند

 .آن ستمديدۀ گذشته نبود

 مورد غضبوز ھای مصيبت بار کابل که فرخنده را قربانی گرفت؛ سيما سمر نقاب ضد بشری به روی انداخت تا در ر

حقوق بشر  در صف اول زنان آزاديخواه " قھرمان" کابل، الزم بود که ۀبا توجه به وسعت فاجع.  اخوانيت قرار نگيرد

اما اين شياد امپرياليسم نه تنھا وجيبۀ بشری خود را . کرد خود را بلند می" وجدان"گرفت و ندای  و مبارز قرار می

کوبد و   برای حقوق بشر را به سينه میهاو سنگ مبارز. انجام نداد، بلکه به تمام پرنسيب ھای حقوق بشر پشت پا زد

ادا اربابان دارد، اما به ارتباط فاجعۀ فرخنده خاموشی اختيار نموده تا مب خود را از پيش کسوتان حقوق زن معرفی می

سيما سمر خود پرست و مغرور شده است، زيرا به مقامی دست . مذھبی حزب وحدت و اخوانيت سياه بر او قھر نگردند

غنی رئيس جمھور دست نشاندۀ دولت . برد از تعريف و ستايش بسيار لذت می. يافته که حامی استعماری دارد

حقوق بشر معرفی کرد  و او را از " قھرمان"يما سمر را مريکا، سامستعمراتی کابل در سخنرانی اش در کانگرس 

 اش بين او و هاين ستايش غنی غرور سيما سمر  را دو چند  باال خواھد برد و فاصل. خواند" ارزش ھای نوين"رھبران 

تقالی نام عدالت انه حقوق بشر که سال ھا از اعمال يک عده جنگ ساالر ب" قھرمان"اين .  مردم را افزايش خواھد داد

مال شدن و سوختاندن يک دختر ھم ميھنش سکوت اختيار می نمايد و با يک اعالميۀ يانتقاد کرده است، اينبار در مورد پا

  .بی محتوا اکتفاء می کند

، طور عمدی خاموش باقی می ماند، چند تن اوباش  ھادر وقوع اين نوع فاجعه" حقوق زن"و " حقوق بشر"وقتی مدعی 

 .بسوزانندرا ده و فرخنده ھا اخوانی بايد  فرخن


