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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١٨
 

 "حزب محور مردم افغانستان"يک نھاد  ارتجاعی ديگر به نام 
گری سر برآورده است که بنيانگذاران آن را  دينھادمردمی دولت مستعمراتی کابل، از داخل سيستم ضد ملی و ضد 

 جزء هاکثريت کسانی که اين حزب نامنھاد را تشکيل داده اند،  زمانی ھم. ناميده اند"  افغانستانمردمحزب محور "

از . اين حزب تغيير بنيادی را پيشنھاد نمی کند، بلکه بر اصل سيستم صحه می گذارد. شدند دولت مستعمراتی شمرده می

شود که افکار و عقايد  پس ديده می. و استقالل افغانستان دفاع نمی نمايد، بلکه اشغال کنونی کشور را می پذيردآزادی 

 . ئيد آنستأاين حزب بر اصل مبارزه عليه استعمار و  ارتجاع استوار نيست، بلکه ت

ين احزاب بر قدرت گيری ا يک تعدادی از.  سال اخير، صد ھا حزب ضد ملی در افغانستان خلق شده است١۶در خالل 

تعدادی ديگر ھنوز ھم روی . دست آوردن پست و چوکی به وجود آمده که بعد از رسيدن به ھدف محو گرديدنده و ب

 احزاب کنونی در افغانستان ۀوجه مشترک ھم. صحنه اند و گاه گاھی صدائی می کشند تا موجوديت خود را ثابت نمايند

  .عد از تجاوز امريکا به افغانستان عرض وجود کرده اندتأئيد سيستم مستعمراتی است که ب

خلق شده که برايش نظام فاسد کنونی مورد قبول است و فقط به "  افغانستانمردممحور" اکنون حزب ديگری به نام 

يک تيوريسن عمده اين حزب ارتجاعی يک انسان فاسد و مرتجع به . می خواھند" اصالحات"عقيدۀ اعضای اين حزب 

است که در خدمت امپرياليسم امريکا قرار داشته است و اکنون ھم از " کرزی"وزير خارجۀ " رنگين دادفر سپنتا"اسم  

، اما بعد از در صف انقالبيون قرار داشتزمانی اين فرد به ظاھر . سيستم مستعمراتی کنونی افغانستان حمايت می کند

  . تجاوز امريکا به افغانستان در خدمت استعمار در آمد و مبلغ اھداف استعماری تجاوز گران گرديد

يکه ئ يافته، تاجاءحکومت وحدت ملی به يک نظام پيوسته انحرافی در پاليسی و سياست ارتقا"دارد  اظھار می" سپنتا  "

آيا اين سپنتای ."  رو ھستيمه و فريب مردم روبامروز به يک سيستم استوار و دروغ سازماندھی شده در جنگ، ترور 

 مبارزان راه آزادی پشت دور داده است؟  از ابتدای اين نظام فاسد، سپنتای بی ۀفاسد  خودش ھم درغگو نيست که به ھم

شايد اين ھم به دستور استعمار باشد که به وی گفته اند از . ھويت و ضد مردمی به  امپرياليسم سر سپرده بوده است

  .بيابد" ملی"وجھۀ شود و نزد مردم انسان " بھتر"دولت انتقاد نمايد تا ھويت ضد ملی اش کمی 

لفاظی ھا بی مورد در قالب کلمات و جمله پردازی ھای مطنطن اما مرتکب خيانت شدن عمل يک فاحشۀ سياسی مانند 

 برخيزد و اين نظام فاسد و ضد ملی از وجدان واقعی انسانی برخوردار باشد، با شھامت" سپنتا"اگر .  است" سپنتا

از بنياد به مبارزه بطلبد، اشغال کشور را مردود شمارد و استعمار جھانی را نفی نمايد، توبه کند و از مردم را افغانستان 
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رنگين کمان و بوقلمون نما اينقدر شجاعت داشته باشد که از اعمال " آدم"تصور نمی کنم که اين . خويش معذرت بخواھد

  .  آور خويش معذرت بخواھد و در پيشگاه ملت خود سر تعظيم فرود آوردشرم

و امثال  وی پی برده و فريب تقلب اين ميھن فروشان مسلکی را " سپنتا"مردم ما به ھويت واقعی افرادی نا شريفی مانند 

  .   نخواھند خورد

 
 


