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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١٩

  و باند سپنتا فرھنگخود زنی ھای امين
     

  
 امين فرھنگ

تلويزيون ھا و مطبوعات شخصی . در آشفته بازار سياسی افغانستان حال ھر کس و ناکس تيوريسن و دانشمند شده است

 شان خالی است و گذشتۀ ضد و رسمی  از بی مضمونی  کسانی را برای مصاحبه و صحبت کردن می خواھند که دماغ

که خود حامی و عضو ھمين دولت فاسد بوده  باند سپنتاو تنی چند از  امين فرھنگآنھا از زمرۀ . ملی و مردمی دارند

که انقالبی کاذب به  اند، از دولت مستعمراتی کابل و امريکا انتقاد می کنند که چندی قبل کاسه ليس ھر دو بودند و يا اين

  .  سال از تجاوز و اشغال کشور گذشته است١۵اين ھا زمانی لب به انتقاد می کشايند که . شمار می رفتند

فرھنگ از بی .  باجۀ شاه سابق است که زمانی  وزير تجارت نظام دست نشاندۀ امريکا در کابل بودامين فرھنگآقای 

لمان ااين فرد ھم سال ھا در . دنشان نداکفايت ترين وزرای حکومت مزدور کرزی بود که کمترين ابتکاری از خود 

خدمت "فرھنگ نھادی به نام . حيات به سر برد و بعد از تجاوز امريکا به افغانستان آمد تا صاحب جاه و مقام شود

فرھنگ در يک مصاحبۀ . تأسيس نموده که ھدفش رھنمائی مردم به منظور سرسپردگی به امپرياليسم است" گزاران

امريکا ھم اکنون پی در پی . نيتی افغانستان، به طوری عمدی ضعيف نگاه داشته شده اندنيروھای ام: "تلويزيونی گفت

 سياسی ھم در ۀيد می کنيم اما در کنار اين اعالن ھا يک برنامأئاعالم می کند که جنگ شديد است، اين موضوع را ت

... ر موازی به پيش می برنديعنی خارجی ھا موضوع جنگ و صلح را به طو. جريان است که به طرف مذاکرات برويم

 کرده ايم، امريکا به ھيچ کدام از مفاد آن عمل نکرده و نيروھای امنيتی ما ءکه ما با امريکا پيمان امنيتی امضا در حالی

  ".از ھيچ لحاظ تجھيز نمی شوند
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 اعتبارت بلند رود و تاکه برايت اشاره شده که چنين حرف بزن  خودت ھم بسيار دير فھميدی يا اين! فرھنگ جان 

گز نمی تواند  ھرامين فرھنگيک انسان بی کفايت و خدمت گذار اجانب مانند . آبروی از دست رفته ات اعاده گردد

  .  مفيد واقع نخواھد شد فرھنگتغيير ھويت دادن ھم به حال. دست آورده  مردمی و ملی بۀوجھ

بعد . گاھی تبارز به انقالبی گری می کرد زندگی نمود که گاھلماناسال ھا در که  باند سپنتافرد ديگر، شخصی است از 

است که توسط امپرياليسم " جامعۀ مدنی"از تجاوز امريکا به کشور ما به افغانستان برگشت و اکنون عضو به اصطالح 

می " لی بين الملۀجامع" از وی.  و محل سربازگيری جاسوسان استهخيره خانذاين سازمان يک . بنياد گذاری شده است

خواست : " در يک صحبت تلويزيونی گفتوی.  قطع جنگ باشندۀخواھد که صرف شعار ندھند و اھل عمل در حوز

طالبان و داعش بايد دست از جنگ بردارند و امريکا .  بين المللی قطع فوری جنگ استۀفوری مردم افغانستان از جامع

نيرو ھای بين المللی . دھند که اين گروه ھا ديگر جنگ نمی کنندو چين ھم که داعيه دار صلح افغانستان شده اند تضمين ب

طالبان و داعش از جنگ ! عجيب گفتار کودکانه". بايد تضمين بدھند که پاکستان ھم ديگر در افغانستان مداخله نمی کند

نفھميدم که چطور معنی اين جمله را . دست بردارند و امريکا و چين تضمين بدھند که اين گروه ھا ديگر جنگ نمی کنند

 از روابط تنگاتنگ امريکا با جنابشانآيا . دھد که طالبان و داعش جنگ نکنند امريکای متجاوز به مردم تضمين می

ی وجود دارند که ئکشورھا"در جای ديگر می گويد که . که سر خود حرف می زند داعش و طالبان خبر دارد يا اين

مريکا است که ااين يکی از ترفندھای اقتصاد اروپا و . گ در افغانستان دارندبرای فروش سالح ھايشان نياز به تدوام جن

مردم با .   را نفی می کند گويندهیاين نظر گفتار باال". جنگ ھا را دامن بزنند و به دو طرف جنگ، اسلحه بفروشند

 در حالی که. يل کرده استوجدان حتا کودکان ما از اول می دانستند که امپرياليسم امريکا جنگ را به مردم ما تحم

  . شايد چيزی برايش نرسيده است. شود و بار ديگر ھذيان می گويد يک بار تسليم مینمای ديروز، " انقالبی"

  . با سرنوشت مردم ما بازی می نمايند ایچه انسان ھای فرومايه و فروخته شده

 

 

 

 
 


