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  خودش يک چيز می گويد و دنبوره اش چيز ديگر
حزب " به نام یو عده ای ديگر نھاد" رنگين دادفر سپنتا"، داکتر "رحمت هللا نبيل"ھمين چندی قبل بود، که به وسيلۀ 

از آن جائی که اکثريت شرکت کنندگان در تجمع اعالم . موجوديت خويش را اعالم داشت" محور مردم افغانستان

داشتند، ما مردم که در صدور حکم " کرزی" با ديکديت حزب، از کسانی بودند که سابقۀ کار و روابط بسيار نزجومو

ًتيم، از خودم گرفته تا تقريبا تمام دوستانی که با آنھا در چنين مواردی با ھم درد دل می بسيار خراج و بی پروا ھس

 به وسيلۀ آن می خواھد، مغز متعفن و حکومتش را از "کرزی"نمائيم، ھمۀ ما حکم نموديم، که اين حزب ابزاريست که 

  .اريکۀ قدرت به زير کشد

را "  جرگۀ سنتیهلوي" شروع نمودند که شعار تدوير يک "سپنتا"و دوستان نزديکش از قماش " کرزی"از زمانی که 

 و باندش، در "کرزی"تبليغ نمايند، حدس زده می شد، که از ده ھا و صد ھا نھادی که در روابط مخفی و يا علنی با 

 نمايند، اتن" غنی"عرض وجود نمودند، اگر ھمه به وی پشت کنند و به دنبال قدرت و پول با " کرزی"دوران حاکميت 

  .د ايستاددست نکشيده، در عقب وی خواھ" رزیک"از حمايت " حزب محور مردم"ًيقينا 

زمانی غلط ثابت شد که  اين حدس و گمان در دنيای حراج آبرو و اعتبار بين سياستمداران، به مانند ده ھا مورد ديگر

که ھمين امروز " سپنتا"انند، خالف نظر را ايدئولوگ آن می د" سپنتا"يعنی حزبی که " حزب محور مردم افغانستان"

لويه " صبح ، ٨اعالم داشت، طی اعالميه ای از طريق نشريۀ " راه گشا"لويه جرگه را " ماندگار"از طريق نشريۀ 

  .اعالم نمود" يک عقب گرد سياسی"را " جرگه

 شان بينف حتا به قتل و قتال اين که در افغانستان نظرات افراد يک نھاد با يک ديگر شان اختالف داشته و آن اختال

يا اين اختالف نظر ھا به آکه اين است  ،منجر شده، به ھيچ صورت نو نيست؛ مگر آنچه در اين ميان قابل دقت است

رز گبا " سپنتا"ر شان منجر خواھد شد و يا نه؟ نزد خود مجسم نمائيد در يک طرف گمانند موارد مشابه، به قتل يک دي

و حکومت دوسره، " غنی"تر از وی، در حالی که باند  با سالح ھای مدھش"رحمت هللا نبيل "و کمان و در طرف ديگر

به کجا خواھد کشيد و آيا اين ابزار جديد به دردش خواھد " کرزی"اين که عاقبت کار .  مارش جنگی پخش می نمايند

  .خورد و يا نه، زمان روشن می نمايد
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