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 ازدنمارک -پورتالھوادار 

 ٢٠١١ می ٢٩

  سپنتادادفر ننگينننگ بر
 "!شويد متحد جھان سراسر ھای گله"

لی گمان می کنم که چند سال پيش درسايت  باال چند روزقبل درمطبوعات کابل به چاپ رسيده است وۀگرچه مقال

ا عمداً  خودرۀسپنتا عنوان مقالدادفر ننگينگفته اند ، داکتر» توانا«ھمان طوری که آقای . گفتمان گذاشته شده بود

من نمی خواھم . برو توھين به رھبران راستين آن انقالب پرولتری انتخاب نموده استغرض توھين به انقالب اکت

 نگارش خاص خود به توجه خوانندگان محترم اين پورتال وطنپرستان ۀبا دقت و به شيو» توانا«ترم  آنچه را محۀھم

سپنتا با اين ننگين و انقالبيون آورده اند ، دوباره تکرارنمايم ولی اين دونکته را بازھم ياد آورمی شوم که داکتر

 نوکرگوش به فرمان شان تا چه حدی می کارخود ازيکطرف به سردمداران اشغالگر چشمک می زند که ببينند اين

تواند انقالب و انقالبيون را به مسخره بگيرد و متناسب با آن می تواند نزد مقامات قصرسفيد ، فارن آفيس و غيره 

گله " با عنوان » توانا« آقای حميد ۀ مقالدنخوان . ازياد نبردد ديگری را ھم بايۀولی نکت. وغيره قابل اعتماد باشد

  . يکی ازجريانات پانزده سال قبل انداختمرابه ياد !"ھای وطنفروش سراسر افغانستان متحد شويد

دموکراسی کنفرانسی را » شوربای« بود که شورا يا ١٩٩٤، فکرمی کنم سال غلبه نکنداگرضعف حافظه 

انندگان محترمی که درجريان بوده باشند خواھشمندم تا مرا کمک دراين قسمت ازخو. لمان دايرکردادرشھُرکلن 

ه ، آنھا را لطف نموده بعداً اصالح نمايند زيرا نه موضوع دايرنمودن کنفرانس بنمايند تا اگرجزئيات نادرست باشد

ئی که  کارھا را داکتررسول رحيم به عھده داشت واين اشخاص تا جاۀ؛ ولی سررشتدقيق آنيادم ھست ونه ھم محل 

داکترعزيزگرديزی ، غنی اتمر ، زنده ياد حسيب مھمند ، زنده ياد استاد : من شناخت داشتم درآن مجلس حاضربودند

 ۀ و عد، باقی سمندر، معراج اميریيوسف مومند ، زنده ياد رحيم پغمانی ، استاد اسحاق نگارگر، داکتراعظم دادفر

  . ماع سخنرانی ھا گردآمده بودندديگری اعم ازمردان وزنان که درآن محفل برای است

خود ساعتی تمام چه ، درسخنرانی ۀ فريادمقاالت طوالنی و يکنواختش درنشريۀ اينکه داکتررسول رحيم به گون

به خاطر می آورم که ازبس ھمينقدر. يادم نيسته ، بعالقه بودن به آن حتا درھمان وقت، به سبب بی گفت

يوسف مومند سرآمده و ھنوزازجای خود تا صدرمجلس نرسيده بود که با  استاد ۀ، حوصلدموکراسی دموکراسی گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

آلی بگوئين که ای دموکراسی خوردنيس؟ ای دموکراسی پوشيدنيس؟ که باعث خنده و : ُخلق تنگی تکرار می کرد

  .ھمدردی حضارشد

 خود گويا  جريانات زندگی خصوصیت گويا چپ خود درآن جا حضورداشت و با حکايۀ آقای نگارگرھم با سابق

ماند داکتراعظم دادفرکه بسيارعالمانه و مسلکی ، موضوع به . بذله گوئی می کرد که سخت مضحک و بيجا بود

ثيرات و عوارض آن را برحيات اتحليل رفتن و اضمحالل قدرت و صالحيت پدری را درخانواده درجالوطنی و ت

 ولی آنچه کامالً دقيق به خاطرم مانده ، چند کلمه اززبان . تحليل و بررسی می نمودحضاراعضای خانواده برای 

وی را کامالً درذھن خود دارم که دربرابرحضاربا نوعی عصبانيت درحاليکه بدون  تصوير.  سپنتا استننگينداکتر

  :، مکرراً می گفترا تکان داده و قولک وبالک می زدوقفه بازوان خود

  البته کمترکسی ممکن ھدف وی را پی ...عقيده داشتم ديگرعقيده ندارممن به اون چيزی که سابق ! ءرفقا! ءرفقا 

ن ابالغ نموده و ازآن  حاضراننيزم را می خواستند به به مارکسيزم ـ لنبرده باشد که جناب شان پشت نمودن خود

من نشد ولی درآن وقت با وجودی که اين عمل وی باعث تعجب زياد . روزبه بعد خودرا با کدام تعھدی پابند ندانند

ه لمان بابود ازيک تن که خود در» فازا«لمان عضوامثالً درزمانی که وی ھنوزدر. سؤاالتی درذھنم خطورکرد

وال تا ": سپنتا به وی گفته بودننگين سرمی برد و درجريانات سياسی افغانھا درآنجا اشتراک داشت  شنيدم که داکتر

 سپنتا ننگين گويا منظور"...ی دانستم که ُدم ما درکجاھا بسته استزمانی که به امريکای التين سفرننموده بوديم نم

سپنتا با درک ننگين من درآن زمان با شنيدن اين موضوع  چنين برداشت کردم که حتماً داکتر. بوده) سی آی ای(

 و ، به خود آمده نه تنھا به راه درست چپ برخواھد گشت بلکه خائنينستگی ھائی که درآن گيرافتاده بودواب

به ھرصورت آن موضوع و آن .  خواھد نموداءجواسيسی را که شناسائی نموده است ھم به مردم و به انقالبيون افش

ننيزم  سپنتا را ازمارکسيزم ـ لننگينولی وقتی من آن توبه کشيدن . تذکردرآن وقت صرفاً يک آوازه بود که من شنيدم

و بعداً وزيرخارجه شدن اورا ) نقالبی اعتقادی نداشته استکه من مطمئن ھستم ھيچگاه واقعاً به انديشه ھای ا(

دردولت پوشالی ساخته شده توسط سی آی ای ديدم ، ھمه موضوعات دوباره به ذھنم آمده و به اين نتيجه رسيدم که 

 سپنتا ازسال ھای دور به اينطرف برای ترفيع نزد بادارن امريکائی زحمت و عرق فشانی می نموده ننگينداکتر

  .است

 غيراين موضوع به ھيچوجه بوده نمی تواند زيرا کدام انسان با عقل سليم می تواند قبول نمايد که دستگاه جھنمی 

 به اصطالح چپی را آورده و تا آن حدی مورد اعتماد ۀی به نام سی آی ای ، يک شخصی با سابقامافيای بين القاره 

را نه مديرو " چپی"آن شناخت بسيار سطحی دارد ، آن قراربدھد که دريک مملکت تحت استعمارخود که ازمردم 

رئيس بلکه وزير، آنھم وزيرخارجه مقررنمايد؟ وقايع جھان و کودتاھای بيشمارازسالھا به اينطرف نشان داده است 

که استعمارکارکشته ترين افراد و معتمد ترين جواسيس خودرا درمقامات کليدی نصب می نمايد تا از خانه زاد بودن 

به مردم خيانت نمودند و وطن را به "دادفر"ما ديدم که ھردو . وش به فرمان بودن آنھا مطمئن باشدو گ

.  فروختند وبرخون ھزاران ھموطن ھردم شھيد ما ھرروزبا اشغالگران جشن می گيرنداءاستعمارامريکا وشرک

ننگ و . وکشوربه ارمغان آورده اندی برای مردم فر مردم مظلوم ما رسيده اند ونه ھم کدام  دادازينرو آنھا نه به

بسياربجا خواھد بود که من بعد داکتررنگين . نفرين برھردوی آنھا و ھمه نوکران استعمارو اشغالگران درافغانستان

  !اب نمائيم خط ننگينسپنتا را ديگر رنگين نه بلکه

  !نابود باد قوای اشغالگردرافغانستان

  !  مرگ بر جواسيس بيگانه


