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 Political  سياسی

  
   کابل-   عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ می ٠٣
  

  سپنتا" رنگين"سخنان ارتجاعی مرتجع 
  

 

 کاندوليزا رايس سپنتا با " رنگين"انقالبی 

  

رنگين در شخصيت، رنگين در . او از ھر نگاه رنگين است. ًدادفر سپنتا واقعا که اسم با مسماء دارد" رنگين"

 يک روز انقالبی است، روز ديگر ارتجاعی، يک روز مدافع دولت   .ايديولوژی، رنگين در گفتار و رنگين در عمل

که ثابت قدم است، دفاع از اشغال افغانستان و تجاوز امريکا به  ر چيزیاما د. مستعمراتی است، روز ديگر منتقد آن

پوششی برای تداوم خيانت خود به کشور " وحشت ملی"فقط می خواھد با انتقاد از حکومت " رنگين. "کشور ماست

 . بيابد

شناسم اما تفاوت  سال پيش می ١۴من اشرف غنی را از : " بدين نحو انتقاد می کند"اشرف غنی"سپنتا از " رنگين"

ھای عميقی ميان افکار من و غنی وجود دارد، مشکل من با شرايط حاضر مشکل انتخابات بوده و تمامی اسناد آن پيش 

که  چه تفاوت عميقی بين او  اين".  يک انتخابات جعلی و سرشار از تقلب بودۀمن موجود است که انتخابات گذشته نمون

 استعمار  عاملمعلوم نيست که اين اختالفات بين اين دو . سپنتا چيزی نمی گويد" رنگين" موجود است، غنیو 

 از سال ھا بدينسو در خدمت دستگاه استخباراتی غرب بوده و غنی است يا سياسی؟  مردم می گويند که ايديولوژيک

کاذب به ارتجاعی " نقالبیا"سپنتا است که از " رنگين"اين . رسد کدام تغييری در طرز ديد و بينش وی به مشاھده نمی

  .دست راستی واقعی تبديل شده است
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 از نگاه سياسی، ھر دو در خدمت دولت مستعمراتی کابل قرار داشته و مدافع تجاوز و امپرياليسم بوده اند و کدام فرقی 

ت مستعمراتی کابل رياست جمھوری دول" انتخابات"داند که  کی نمی. شود ازين ناحيه بين اين دو تفالۀ استعمار ديده نمی

تی ارنظام مستعم. ص داشته باشدسپنتا نيست، مھم نيست که ھزار ھا سند ھم درين خصو" رنگين"اين کشف . تقلبی بود

اکنون که شخص . سپنتا جزء آن بوده است" رنگين"از روز تجاوز امريکا بدينسو بر مبنای تقلب استوار بوده که 

  .دھد و از انتخابات تقلبی شکايت دارد يست، شکوه سر مین" وحشت ملی"سپنتا عضو حکومت " رنگين"

 کرزی قانونی مردم بود و مشروعيت قانونی داشته و انتخابات زمان ۀکرزی برگزيد: " می گويد"کرزی" در مورد 

 کرزی" رنگين"سپنتا را در آغوش داشت، از نگاه " رنگين "ه ھميشکرزیچون ".  تفاوت ھای کيفی بسياری داشت

 را کی آورد و کی او را  بر کرزیجان نرفته باشد که " رنگين"خدا کند که ياد .  و برگزيدۀ مردم بودشخص شريف

  . تخت سلطنت کابل نشاند

سپنتا، گزارش را به پايان رسانيده و به تمام انقالبيون کاذب و در " رنگين"با نقل قول از  گفتار تھوع آور و گنديدۀ 

  . ستم امپرياليسم لعنت می فرعاملاصل 

  

  

  

   

 

 

 

 
 


