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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٢۵
 

  » سپنتا"رنگين"«چھرۀ 

  

  بوسۀ ليبرالی يا اسالمی؟

 سابق وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل و يکی از تيورسن ھای استعمار در افغانستان در يک رنگين دادفر سپنتا

سپنتا ًاگر واقعا ". ستی مخالف بودممن از اول با نظام ريا ": به ارتباط فانون اساسی پوشالی گفتعبدهللاجلسۀ مشرک با 

کرد و از ھمکاری با دولت مستعمراتی خوداری می ورزيد، اما چنين  داشت، در ھمان زمان نظام را رد می شھامت می

چند سال به حيث وزير خارجۀ افغانستان اشغال شده ايفای وظيفه نمود و از دولت مستعمراتی در سطح جھانی . نکرد

 . خود را مشروع جلوه دھدۀمی خواھد دوباره سر زبان ھا افتاده  و عملکرد گذشتحال . نمايندگی کرد

اکثر عمال دولت مستعمراتی افغانستان بعد از برطرفی و پايان وظيفه تغيير ھويت داده و  تظاھر به ملی گرائی می 

ی از مدافعان نظام تحميلی که در خدمت امپرياليسم درآمد، يک زمانی.  يکی از ھمان ھاسترنگين دادفر سپنتا. کنند

او با دل و جان از نظام مستعمراتی کابل دفاع کرد و در خدمت اربابان . جمھوری شد که از سوی امريکا صادر شده بود

خواھد از خود آدم ديگری بسازد و پوست نوی  اکنون که آن حيثيت سياسی گذشته را ندارد، می. امريکائی قرار گرفت

يس جمھور، احزاب انتخابات، مطبوعات، رئ"  اظھار داشت که عبدهللا در يک جلسۀ مشترک با سپنتا. به رخ بکشد

 آنانی که با افزودن پسوند اسالمی يا خلقی و يا ۀسياسی، تنوع احزاب سياسی، تمام اينھا ارزش ھای ليبرالی است و ھم

باتيک کلمات است و در جوھر ووع اکری را ھويتی ديگر دھند در واقع يک نموکراتيک می خواھند چنين ارزش ھائد

  ". خود تغييری در اين قضيه نمی آورد

خودش زمانی .  را بيشتر به امپرياليسم نزديک می سازد و شايد آيندۀ روشنی را برای وی نويد  بدھدسپنتا اين کلمات 

 اين دو کلمه ارزش خود را .کرد بود و با استعمال آنھا فخر فروشی می" دموکراتيک"و " خلقی"ن کلمات ايکی از مدافع
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 از خود شھامت نشان نداد که بگويد سپنتا. از دست نداده اند، بلکه انسان ھاست که اين کلمات را  بی ارزش ساخته اند

امپرياليسم با موفقيت توانسته . که افغانستان در اشغال امپرياليسم امريکاست و قانونی اساسی اش ھم استعماری است

  .را به دام اندازد و او را در زنجير بردگی داخل سازدسپنتا قالبی مانند است که روشنفکران 

  ! آقای سپنتا

  

 بـه ھـر رنـگـی کـه خـواھـی جـامـه مـيـپـوش

  ت مـيـشـنـاسـمــمـن از طــــــــرز خــــــــرامـ
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 


