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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١٨

   دروغ می گويد"سيما سمر"

  
  سيما سمر

حقوق بشر افغانستان در مراسم تجليل شصت و ھفتمين سال تصويب اعالميۀ " مستقل" رئيس کميسيون "سيما سمر"

ارزش ھای حقوق بشر در تمام حاالت بدون در نظر داشت جنس، زبان، مذھب و "جھانی حقوق بشر به دروغ گفت که 

که در زير سيطرۀ اجنبی  ً اصال در کشوری"سيما سمر"ر دانيم که گفتا ھمه می". حدود جغرافيائی قابل تطبيق است

  .است  و در آن انسان خوران حکومت می  نمايند، کمترين ارزش ندارد

که کمترين  حقوق بشر افغانستان تکيه زده بدون اين" مستقل" در کرسی رياست کميسيون "سيما سمر"سال ھاست که 

حتا اين خانم پر رو قادر نبوده است که به خاطر حقوق زنان . باشدکاری در راستای  حقوق بشر در کشور انجام داده 

 "سيما سمر"صد ھا زن مقابل چشمان بی حيای .  به ساير مردم بيچارۀ کشوردافغانستان خدمت مفيدی بکند، چه رس

جانب بيکانگان به وی  خبری نيست تا مبادا چوکی خود را که از "سيما سمر"شوند، اما از  کشته شده و يا بی آبرو می

  .اعطاء شده است، از دست بدھد

که خشونت را  ھائی کنيم وانسان وليت می سؤکه  احساس م ھائی عنوان انسان ما بايد به" سيما سمر متذکر شده است که 

. داو باز ھم دروغ می گوي".  ھا را احترام بکنيم و برای حفظ کرامت انسانی مبارزه بکنيم کنيم اين ارزش نفی می

 سال، نيرو ھای متجاوز خارجی با چنان بيرحمی با مردم ما رفتار کردند که در تاريخ کمتر ديده ١۴درخالل بيش از 

 احساس انسانی داشته که حد اقل يک بار اعتراض نمايد و باداران امريکائی خود را از به "سيما سمر"شده است، آيا 

  .راه انداختن خشونت برحذر دارد

 بشر افغانستان صرف برای تبليغات امپرياليسم روی صحنه آمده تا به جھانيان نشان بدھد که  کميسيون حقوق 

 يکی از عمال استعمار و ارتجاع است و "سيما سمر". دموکراسی و حقوق بشر طور کامل در افغانستان پياده شده است

  . قايل شدارزش وی وقعنبايد به حرف ھای بی 
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 افراد بی ھويت و ضد ملی آشنائی پيدا کرده اند تا بتوانند چھره ھای سياه دروغگويان مردم ما به قدر کافی در شناخت

  . را بشناسند

 

 
 


