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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢۴

  

  نيست وظيفۀ مااز قماش سپنتا دفن اموات سياسی 
  

 چند یسخن« تحت عنوان اسپنتا به مضمون پاسخدر  که ه اینخست از ھمه بايد سپاس خويش را به خاطر مطلب آموزند

به تاريخ » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان « که در پورتال »  جناب رنگين دادفر سپنتا "دولت ـ ملت"در مورد مقالۀ 

 ابراز داشته ثانياً ھر چند اين بحث ھا نه تنھا در آن نوری صاحب بود، خدمت جناب محترم رسيده به نشر  دسمبر٢٢

لی که جناب ي و نفاق افگنانۀ شورای نظاريھا از اھميت برخودار بود بلکه با عمق و تفصهعليه نظريات خاينانزمان 

 بررسی بهمقاالت متعدد کوشش نمودند تا با داليل نگارش  ضمن ، و ديگر نويسندگان با احساس افغاننوری صاحب

با داليل تاريخی و منطقی ازھويت اقوام افغانستان که   و در زمينه، افغانھا را ياری رسانندیدرک درسترسيدن به جھت 

کنند، از ارزش فوق   خاک زندکی میاينيست که در ئاھافغانستان گلستان اقوام است و نام نامی افغانستان مختص به خلق

  .العاده برای نسل آينده برخوردار است

 موقع را مناسب دانسته ذھن ی مقطع زمان که درھمينسپنتای مانند ئشود که ھستند خيانت پيشه ھا  اما ديده می

مزدورمنش خود را با نوشتن چرنديات در معرض ديد قرار می دھند و آنھم به غرض تأمين منافع خود و اھداف 

سپنتا   شخصيت خود فروخته و خاين به ملت و مملکت ه ھایکه از مضامين و مصاحب طوری.  استعمارگرانۀمغرضان

وی خوب می . يعنی شورای نظاری ھا معطوف بدارد" مخالف"فکار خود را به سمت ھويداست، وی در تالش است ا

غنی و با ايستاده شدن در کنار کرزی وطنفروش تا آخرين روز و با درنظرداشت خصومت روز افزون بين باند داند که 

 لذا جھت کسب مقام رد برايش وجود نداغنیبوده و چانسی برای رسيدن به قدرت در ھمکاری با ديگر ھيچ کاره ، کرزی

  .يعنی عبدهللا عبدهللا سرتعظيم خم نمايدديگر جع قدرت امروزی بايد به مر

 با مشتی از که حدود چھارده سال از جنايات امپرياليسم جنايتگسترامريکا و بقيه شرکای جرمش  ايندر نظرداشتبا 

 اين دلقک امپرياليسم به کرسی کرزیاندن  می گذرد، وی از زمان به قدرت رسسپنتای از قماش وطنفروشان و خاينان

رياست جمھوری ادارۀ مستعمراتی، به حيث يکی از مزدوران بيمقدار امپرياليسم وھمچنان شرکت وی در دولت دست 

 جھت استحکام ادارۀ مستعمراتی ازھيچ کرزیکه مھر تأئيد تجاور بر پيشانی وی حک گرديده، دوش به دوش ای نشانده 

 بنا برخصلت و ماھيت پنتاسحال که کرزی مکار و بی شرم از قدرت کنار رفته، . دريغ نورزيدنوع سعی وھمکاری 

بنابرين تمام . نشانده و ارتجاع خود را کنار بکشد  که دارد، نمی تواند ازھمکاری با امپرياليسم، دولت دسته ایخاينان
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رنديات مغرضانۀ شورای نظاری ھا چپشيبانی ازتالش خود را به اين امر محدود می سازد که با تعويض سمت گيری و 

  .اقدام نمايد

 پيداست، سالھاست که نظرات نفاق افگنانه و نوکر منشانۀ نوری صاحبکه ازمحتوای مضمون دانشمند جناب   طوری

 دارند، شورای نظاريھا نه بر پايۀ جريانات و حوادث تاريخ کشور ما افغانستان استوار است ونه دليل و برھان قانع کننده

 به حيث انسان سپنتا. و الحاق آن به کشورھای ھمسايه را دارند که که آرزوی حتا تجزيه کشور با آنھم ھستند افغانھائی

 از وجدان خود ساخته، در صدد است چند صباح ديگر عمر ننگين خود را یخودفروخته که خدمت به امپرياليسم را بخش

لطف . ھر آنجائی که امکان برايش دست دھد، سپری نمايد) بانی و امثال آنر(در پای امپرياليسم و دستبوسی ارتجاع 

نموده يکبار ديگر به عکس وی موقع بوسيدن دست ربانی نظر بيندازيد به يقين که انسانھای با وجدان با ديدن کرنش وی 

  . ھزاران مرتبه مرگ را ترجيع خواھند داد،به پای ارتجاع ھار

راحت می توان گفت که وی آرزو دارد که جھت ادامه صۀ خود بيرق خراسان را باال کرده به که سپنتا در مقال دليل اين

 قالدۀ بردگی راھرگزاز گردن دور نکند و ھنوز ھم شاھد و شريک کشت و کشتار و به خاک و ،و حفظ مقام بردگی خود

 از اشرف غنی خود را از جانب شود اميد وی که معلوم می. ت ديگر باشديدن خلق ستمکش افغان و صدھا جنايخون کش

زمان تجاوز   که ازياوه سرائی ھای تفرقه افگنانهدست داده، سر افگنده در صدد است که سمت وابستگی خود را با 

را نشخوار می کنند و آرزو دارند تا در بين اقوام افغانستان تفرقه و نفاق  امپرياليسم به کشورما، شورای نظاری ھا آن

 عبدهللا عبدهللانموده و جھت کسب امتياز تالش دارد تا اگر بتواند از اين طريق الاقل مورد نوازش بيندازند، معطوف 

 خاينان اجرای وظيفه ه و يا ھم مقام خاينانۀ ديگری در جمعقرار گيرد تا به حيث دستبوس و پای بوس ارتجاع در کابين

  .گرددبه امپرياليسم و ارتجاع نمايد و مصدر خدمت 

که اعمال انسانھای خود فروخته و خاين به  ھا از نگاه سياسی برای ما مرده اند، در صورتیسپنتا از قماش ی ئانسانھا

مردم و کشورفرضاً در ذھن خلقھا محو ويا به فراموشی سپرده شود به يقين تاريخ در سينه اش حفظ نموده و فردا 

 برای ما مرده اند اينھا ئیچنين انسانھا" "انیکلک"مجيد به گفتۀ شخصيت مبارز زنده ياد . يادآوری خواھد نمود

  " خود را توسط ما دفن کنندتاخواھند  فقط می

 

  


