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در  2020مارج  21از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد، به تاریخ  در مورد یک خائن ملی بنام اسپنتا مقالۀ که در ذیل

بر میخ امریکا می زد و برای   سالها  پورتال افغان جرمن آنالین نشر شده بود. اسپنتا به قول عوام برای عشوه گری

در  ته بود،  خود را به این سازمان فروخ  1982ن مزدور وابستۀ سی آی ای که در سال  ید. ای فریب بر نعل مردم می کوب

این تغییر موضع    سخن می زند.  و امریکا  بار دیگر در عقب جنایتکاران سنگر گرفته و بر ضد مردم و دولتاین اواخر  

اسپنتا مصداق همان گفته سعدی شیرازیست که برهنه صورتی را بر شانه حمل می کرد و می گفت : "... خالیق خود  

و بر   هفرا خواند  او رابودند که    اسپنتا  ند که این کشور های مغضوبدانند." دقیق همین طور است و خالیق همی دان

 زهی خیانت، دروغ و مردم فریبی.  و بعداً از خوان خود طالق کردند. مسند وزارت خارجه نشاندند

 ادارۀ پورتال افغان جرمن آنالین 

 

  
 ظرفی که بیافتد، رنگ همان ظرف را می گیرد. رنگین اسپنتا که مانند آب بی رنگ و مانند کرزی بی آبروست در هر 

 

 

 

 ۲۱/۰۳/۲۰۲۰         پورتال افغان جرمن آنالین 

 صبح  8 ۀدر روزنام اسپنتا  دادفر ن یرنگ بر نوشتٔه اخیر   ای هتبصر

 

. آقای شده استکه در پایان این تبصره درج است را انتشار داده  یصبح مضمون 8در روزنامۀ  اسپنتا اخیراً رنگین دادفر

در ذیل  جرمن آنالین    پورتال افغانکه بر عده ای از آنها    است  را خاردسته کرده   یزیاد  اراجیفسپنتا در این مضمون  ا

  .می شود نادیده گرفتهسپنتا  ااشتباهات امالئی و انشائی مقالۀ البته . دجلب می کنبا آن مکث کرده است توجه تانرا 

امریکائی پرداخته و آنرا به باد   " نو محافظه کاران"سپنتا به شکست ایدیولوژی  ادر بخش نخست مقاله آقای   •

 انتقاد می گیرد. 
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   تبصره:

نو  "سپنتا زمانی که وزیر خارجۀ دولت کرزی بود، بار ها گفته و نوشته بود که "در عصر سیطرۀ  اآقای  ــ   

که جهانی شدن سرمایه و تولید را در قبال دارد، مقوله های آزادی، استقالل، حاکمیت سیاسی،   "محافظه کاران

نۀ تمثیل جهانی جایگاه خود  تمامیت ارضی و غیره معنی خود را از دست می دهند. لذا افغانستان باید در صح

نشان   اسپنتا  به  چند روز پیش  که خلیلزادزهر چشم  را پیدا کند و از اهداف فوق الذکر بگذرد. الکن اینک بعد از  

 .ستبرآمده ا "نو محافظه کاران"و در پی انتقاد از سیستم لیبرالیزم نو به رهبری  داد، افکار او تغییر کرده

 

"اما واقعیت سرسخت نشان داد که تیوری »بحران خالق« ساحت بزرگی از جهان ما را به می نویسد:  سپنتاا •

های بسیاری را موجب شد و در کشور ما در فرجام کار طالبان به نیروی سیاسی آتش و خون کشاند و ویرانی

"ایاالت متحدۀ امریکا ادامه می دهد:    اسپنتاهای دیگر ارتقا یافتند." قابل قبول ایاالت متحده و برخی از کشور

 ها تن بمب و آتش را بر مردم افغانستان فروریخت." خروار

 تبصره:  

هر    امریکائیهاو    دوزیر خارجه بودی! زمانی که  اسپنتا  آقایــ  

خوشی    گوشه و کنار مملکت ما را بمباران می کردند و   روز

، شما از  کشیدندمردم را به خاک و خون می  های معمولی  

دست از پا نمی شناختید و پیوسته می گفتید که   خدمتی خوش

ماست". استراتیژیک  دوست  امریکا  متحدۀ  این   "ایاالت  بر 

تصویر تان خیره شوید که جنرال امریکائی ویرانیهائی را که 

در گوشه ای از وطن بر اثر بمباردمان به وجود آورده اند،  

کجا بود؟ چرا در آن    خوابیده شماگزارش می دهد. در آن زمان وجدان  ۀ تطمیع شده  برای وزیر خارجه  چگون

 ؟ لب به اعتراض می گشائید شده اید،رانده  وقت اعتراض نکردید؟ حاال که از خوان امریکا

چنان وانمود می کند که گویا در زمان حاکمیت آنها مملکت گل و گلزار بود و اینک با افتادن آنها از    اسپنتا 

تان آقای کرزی به پیشواز طالبان در ماسکو و دوحه   ولی نعمت. آیا شما با است قدرت بالئی بر سر ملت آمده

د؟ و در دوحه هر شب در اطاق خلوت  اقتداء ننمودی  خون آشام   ؟ و حتی در ماسکو به پیشنمازی طالباننرفتید

 های جخر  سفر  گرفتن  در بدل؟ آیا این شما و چند گمراه دیگر مانند شما نبودند که  مجالس گرم نداشتیدطالبان  

 . (ونهان نیست  )چیزیکه عیان است به طالبان اعتبار و مشروعیت دادید دالری

از   چرا  تان   بزرگتر  ولینعمتحاال 

دارید  گویا    ؟گله  به  که  "طالبان 

ایاالت   قبول  قابل  سیاسی  نیروی 

های دیگر  متحده و برخی از کشور 

یافتند."  با   اسپنتا  آقای  ارتقا  حتی 

اسالمی تنظیمهای  و  ساخت   گلبدین 

آیا استعمار   دارد.  تنگاتنگ  روابط 

جهادی   تنظیمهای  سایر  و  گلبدین 

و  داعش  از  کمتر  خیانت و جنایتی 

ر همین سالهای اخیر حمالت متعددی را که گلبدین انجام داد و صد ها آدم بیگناه را به آیا د   ؟ طالبان کرده اند

گذاشت، کمتر از فعل و انفعاالت داعش استشهاد  ،ساخته  خودکام مرگ فرستاد و نامش را مطابق اوامر اسالم 

 دارد.  تنگاتنگ ۀنوکرمنشان با جمیع جنایتکاران دولتمدار َسر و ِسر اسپنتا آقای و طالبان است؟
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اندیشی استراتژیک گرفتار بودیم که ایاالت  "روزگاری که ما به این توهم وحشتناک و این کژنوشت:  سپنتا   •

 بودیم.متحده همکار استراتژیک افغانستان است با این کشور بر عالوه مواد دیگر روی متنی توافق کرده 

 تبصره:  

شما در آن روزگار که وزیر خارجه بودید به چنین توهم وحشتناک گرفتار نبودید و حاال هم   اسپنتا  آقای ـــ  

بودید  که چاکر کرزی  بر عهدۀ شما    امریکا  جاسوسی  های   سازمان از  یبخشنیستید، بلکه این وظیفه ای بود که  

کردید. در آن زمان از خوش خدمتی های تان گوش فلک  عمل پیاده  در    چاکرانهگذاشته بود و شما آنرا بسیار  

همکاری استراتیژیک با  توافقنامۀ توافقنامۀ امنیتی و می کشیدید که  مثل اسپ شیههرا کر کرده بودید و پیوسته 

که حاال همه چیز برهم خورد و موضع    ؟چه شد.  کرده ایدامریکا را شما آماده و هر بند و جز آنرا دقیق ارزیابی  

یعنی میخ نمی شدید  رانده  به خود گرفت. بدون شک اگر شما از خوان امریکا  ای  درجه    180شما یک چرخش  

با آگاهی کامل بر اصول    اسپنتا  چنین چرخشی هرگز پدیدار نمی گشت.شما فرو نمیرفت،    نشیمنگاه  به  پنجم

شود که سنگ بنای  یک سیستم سیاسی مي ءدانست که با رسیدن به وزارت خارجه، جز یکار سیاسی م یالفبا

تا  قبال ً گردن گذاشته بود  این همه شرمساریها  به  آن بر خیانت و جنایت و وطنفروشی استوار است. الکن او  

   .تکیه بزندمفتخرانه برین مسند 

 

داران ایجاد یک دولت قانون خواهان و جانب "با اندوه باید پذیرفت که مساعی دموکراسیادامه می دهد: سپنتا  •

 "خواهانه تداوم نیافتند.های دموکراتیک و جمهوریمدار و متعهد به ارزش

 تبصره:  

فرانکفورت و در یک وقت ! شما که گاهی خود را استاد پوهنتون آخن و زمانی شاگرد مکتب  اسپنتا  آقای ــ  

آیا نمی دانستید که   ؟بی جاست  بی رحم  دیگر عقل کل می خواندید، نمی دانستید که چنین توقعات از استعمار

اندونیزیا و سوکارنو، ایران و داکتر مصدق، عراق و کریم قاسم، کانگو و پاتریس لوممبا، لیبیا و قذافی و و ...  

بودند که به خاک و خون کشانده شدند. جز آنکه اینها میخواستند اقتصاد   چه جنایتی بمقابل بشریت انجام داده

ملی خویش را انکشاف دهند. ویرانیهای عراق، سوریه، لبنان، یمن و تهدید وینزویال و غیره واقعیات جهانی 

از  و  کرده بود که شما چنین انتظاری را داشتید و هنوز دارید  کور  با چهار میخ قدرتشما را    ادراکی  حس

نمائید  نور  توقع  کدهظلمت افغانستان در حالت    ی دشواریکهآنهم درین روز ها  .می  به همت چند عنصر ملی 

شرمی مردم را نادیده    ولی شما با بی  و زوزه می کشند  علیه آنها پارسمثل شما  و تمام دشمنان  ساختن است  

  د.ی کنیم تکرارگرفته در کنار استعمار کار سقوی را 

نویسد:    سپنتا • دولت"سیاستمی  نادرست  افغانستان و سیاستهای  استعماری کشورمردان  های غربی و  های 

 " های منطقه" باعث این ناکامی شد.های برخی از کشورویرانگری

 تبصره:  

دولت مردان کاسهاسپنتا  آقایــ   این همه  با  لیس    ! شما مگر 

؟ آیا شما دستهای یکی از فاسد ترین پیمان نبودید  هم  ومزدور

مجددی   هللا  صبغت  یعنی  مداران  اشرادولت  اسالف  به    که 

  با چه اعتقاد   و مار کردند  اشاره استعمار نهضت امانی را تار

برخالف  ؟ آیا شما  یدبوسیده  ن  وخشوع  درحال خضوعواحترام  

بوتهای سیاف جنایتکار را پیش پاهایش نگذاشتید؟ ملی  عنعنات  

اقتدای نماز    در ماسکو  طالبانخون آشام  ر عقب مالی  و آیا د

دیگر نزدید؟   بی مایه گینکردید؟ و دست به دهها خیانت و  
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 و از آنها ستایش نمی کردید؟  کرده گریهمچنین در برابر سیاست مداران کشور های غربی عشوه 

حتی محاکمۀ جنایتکاران جنگی را به امنیت   که  دکه حاال از آنها انتقاد می نمائید. چرا فراموش کردی  شد؟چه  

و در هجران او اشک   دمرثیه خواندینفاق افگن ملی قهرمان بدترین  و در مرگ  جلوه دادیدافغانستان خطرناک 

عالوه  است.    بود ووطن  غافل ازینکه تمام نفاق ملی امروزه نتایج تالشهای او به اشارۀ دشمنان  .دریختی  افسوس

تمام بدبختی های کنونی    نمودیدمنسوب    متحد  را نماینده سازمان مللظاهر طنین    بر این حزب  ازکه منشاء 

چون طوق لعنت  صدها هزار افغان را    ارکشتولیت  ومسئ  لیگونهاوپ  ایجادبا  و    مایه می گرفتتخریب گر آنها  

ده کرسرخم ن  با خضوع وخشوعو ائتالف شمال بار ها    ) نزار(  به درگاه شورای نظار   همچنان  . دنبه گردن دار

   ؟اید

  گان این کشور های نمایندهها و اغوا پرستان افغانستان از تهدید"و این به همان شدت که میهننگاشت:    سپنتاا •

 چنان ادامه خواهند داد"  هراسی به دل راه نداده و مبارزه برای استقالل و آزادی و عدالت را هم  )خلیلزاد(

عوامفریبانه   جنگ زرگری  یک  بر می گردد بر صحبتهای او با خلیلزاد که چند روز قبل بین آنها  اسپنتا  این گفتۀ

 ده بود. ااتفاق افت

 تبصره:  

و   است خم و چم کرده پاکی  چاپلوسی و بوتمداهنه وبارها در برابر خلیلزاد به  اسپنتا  و این در حالیست کهـــ 

وزیر خارجۀ   اسپنتا . مخصوصاً در زمانی که است ه بود )پس چه جی( یا سیاهی لشکردرگرمابه ومیخانه  با او

امید بر سر قدرت آمدن    با خلیلزاد زمانی آغاز یافت که  یوساختگی    دولت دست نشاندۀ کرزی بود. اختالف

 . کرد نفیخلیلزاد را  دوباره کرزی

و دار و دستۀ کرزی، نه بخاطر منافع مردم   اسپنتا  این همه خودنمائیهای ظاهراً ملی گرایانه و در واقع دروغین

افغانستان است، بلکه برای چانه زنی با ارباب شان یعنی    ازو حراست   با سازمان های جاسوسی سرزمین 

 .  امید دارندنقش مجدد آنها در بازیهای خائنانه دگر و در نهایت در بازگشت به قدرت  باشد تاامریکا می 

"او از  وزیر خارجۀ امریکا گفته بود که:    "کوندیلیزا رایس"سپنتا زمانی که وزیر خارجه بود در مالقاتی به  ا

پس خون   اسارت روس آزاد کرده است." جانب مردم افغانستان از امریکا تشکر می کند که افغانستان را از قید  

به خاطر استقالل کشور  رنگ باز    رنگینبنظر    یک و نیم میلیون افغانی که در جنگ ضد روسی ریختانده شد

را    اسپنتا   که  نبود ملی  ارزش  میآن  آن   فراموش  وبجای  می  کند  تشکر  امریکا  و ،  نماید  از  خیانت  زهی 

 وطنفروشی!  

"آقای جو بایدن معاون ریاست جمهوری سابق امریکا درضیافتی سپنتا در یک مصاحبۀ تلویزیونی می گوید که  

و در عین گفتن این سخنان    مرتبه بیشتر از افغانستان اهمیت دارد."   50"پاکستان برای امریکا    در کابل گفت که:

پس جا دارد سؤال شود که اگر از گفته های   دستمالش را به روی میز بکوفت و غضب اش را نمایان ساخت." 

اینجا واضح می    ؟دنکردی  ی، چرا در آن زمان علیه جو بایدن اعتراض دنمایندگان امریکا هراسی به دل نداری

 میرقصاند. راست  وجود دارد که شما را چپ ودر پشت سخنان شما نیروی غایبه ای  شود که

 

" امریکا اگر از سویی طالبان را به دولت واقعاً موجود ارتقا داده است از سویی چنین ادامه می دهد:    سپنتاا •

نشانده و عمالً به یک گروه متخاصم و فاقد حق حاکمیت تقلیل داده  دیگر دولت افغانستان را به یک دستگاه دست

 است.

 تبصره:  

نماید. ازینرو در جملۀ باال چنان ماست مالی  می کوشد مثل همیشه به چشم مردم خاک بزند و حقایق را    اسپنتا  ــ

  ؟؟؟ سمت وزارت خارجه آنرا به عهده داشت، گویا دست نشانده نبوده    اسپنتا  وانمود می کند که دولت کرزی که

ه کردنکرسی قدرت نصب    رریکائیها باو را ام  فاسد کرزی و دار و دستۀ  گویا    می کند که   تجاهل   عمدا ً  اسپنتا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ما حکمران اصلی کشور  حالیکه هر ابجد خوانی میداند که  به نیروی خود دولتمدار شدند در  گویا  آنهاباشند.  

را سازمان جاسوسی امریکا که از گذشته های    اسپنتا  شخص  .استبد بختانه  بود و هنوز هم    سفارت امریکا

 اسپنتا از بی همتی    این سازمان   بر اریکۀ قدرت نصب کرد.  پیدا نموده بود  ارباب و نوکرروابط    وی با    دور

مثل هزار اوباش که توسط    به همین لحاظ  .گری است  هرنوع معاملهبه  خبر داشت که در برابر پول حاضر  

اتحادیۀ یکی ازعضو    اسپنتا  زمانی که.  قرار گرفت  آنهانیز مورد نظر  اسپنتا  آقای  ند،شدبه قدرت رسانیده    امریکا

به  پول را برابر ،کردند  کار میکه برای امریکا   جاسوسیهای کوچک بود از کیسۀ سازمان در آلمانمحصلین 

حیف  که  بود  همان پول    .بدست آورده بودساده محصلی    ۀبنام اتحادی  " نجیب روشن" با غالمبچه اش  جاغورش  

  اتحادیه   دروازه آن  و  گردیدنیز  این پول سرخور اتحادیه ای محصلی  از جانب دیگر    و  ومیل رهبری اتحادیه شد

  .بسته شدتا امروز 

ان سالهای متمادی طالب  ،آقای حامد کرزی  یعنی  اسپنتا  آقای  برده دار  ،اگر امریکائیها طالبان را مشروعیت دادند

خون    ازی  تعداد کثیر، به برادری فرا می خواند و  ندکشته می رفتطبق برنامه امریکا    مردم بیگناه را  را که

 . ندرا از زندانها رها کرد ی تروریستهاآشام

 

که حتی برای نابینایان   ستو طالبان مطالبی را نوشته ا  ۀ امریکامتحد  در مورد متن توافقنامه میان ایاالتسپنتا  ا •

بار است به زعم خودش    . او می خواهد این توافقنامه را که در واقع یک سند اسارتستسیاسی قابل رؤیت ا

 کند.می تحلیل نیک 

 تبصره:  

اشتراک کردند و  مفتخرانهماسکو و دوحه  درحامد کرزی در کنفرانسهای طالبان  برده دارشو  اسپنتا  آقای ـــ

یک همیشه در تالش آن بودند تا راه را برای قدرت گیری طالبان هموار نمایند. کرزی و دارودسته اش رویای  

که اجرای آن بدست    بود  امریکادر حقیقت خواست  خواست  حکومت مؤقت را در سر می پرورانیدند و این  

  به فرمان کرزی یاوه گوئی را    اسپنتا  . حاال که این رؤیا شکسته، آقایشد  ترسیم می  طالبان  با مهره های  پاکستان

   آغاز کرده است.چه شجاعانه !  مخالف ترامپ و کرزی بفرمان جناح های

 

نامه میان ی این مواد )توافق"هر کسی که بخواهد دربارهدر بخش دیگری از مقاله اش چنین می نویسد:  سپنتاا •

شود و زور و قدرت گان امریکا تهدید میهای انتقادی مطرح کند از جانب نمایدهمتحده و طالبان( پرسشایاالت

مداران فاسد و  ای و سیاستای افسانه هبگیران و صاحبان ثروتشود. تهدید حقوقامریکا به رخش کشیده می

پرستان بجز از اسارت  اندوز شاید موثر واقع شود اما در قیاسی با سخن آن اندیشمند نامدار آلمانی، وطن زر

 شان در این پیکار چیزی ندارند که از دست بدهند". 

 تبصره:   •

 : ذیل نکات بهتوجه بفرمائید   می سازددر جمالت باال چندین دروغ و بهتان را  اسپنتا آقایــ 

o آقای به شمول  آنها  افغانستان که همۀ  دولتمداران  اینکه  دشمنان اصلی    زرخریدنوکران    اسپنتا  اول 

را ندارند و چون برده های زرخرید عمل می کنند، چه    آنها، هرگز جرأت انتقاد در برابرافغانستان اند

 . )حد غالم باشد( رسد به اینکه در برابر ارباب خود انتقاد نمایند

o  وطنفروشان   قهرمانخودش را وطن پرست می خواند و این در حالیست که او   اسپنتا  دوم اینکه آقای

 است و این اظهر من الشمس است.

o اما نام بگیرد،  مستقیم    کارل مارکساش  تفننی  پیشوای  جرأت آنرا ندارد که از    اسپنتا  سوم اینکه آقای  

 ر و اخفاء نماید. تس "اندیشمند نامدار آلمانی" زیر ناممی خواهد او را برای فریب دوستانش 

o   کارگران در این انقالب چیزی جز زنجیرهای خود را از کف چهارم اینکه این گفتۀ کارل مارکس که"

که در    اسپنتا  نخواهند داد." خطاب به کارگران جهان بود و نه به یک روشنفکر ذلیل و بی مقدار مانند
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 7تر 6 له : د پاڼو شمیره
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 خویش اعتقادات متعدد  او در مصاحبات و مقاالت و در توبه نامه های  .  مغروق است  حضیض ذلت

ایام نو   مارکسیستی بیعقلیهای دگر  دانسته و خبط و خطاها و  از احساسات نوجوانی  خود را ناشی 

 دوباره  میخواهد! . الکن اینک بعد از توبۀ نصوححساب می کندجوانی اش را نیز به پای همین دوره 

 . (؟؟؟) یعنی بجای عوامفریبی اینبار میخواهد خواص فریبی کند بر گردد به مارکس

o   بودند و هر صبح و شام با    نشاندهتا زمانی که در کرسی وزارت خارجه  را    اسپنتا  آقایپنجم اینکه

رانده داشتند، از اسارت چیزی نمی گفتند، ولی حاال که از قدرت  خورد ونوش  خود  امریکائی    باداران

 . میخواهد هویت جدید را برایش بسازد، شده است 

o  ادعا می کند که گویا چیزی ندارند که از دست بدهد. باید از ایشان سؤال کرد    اسپنتا  ششم اینکه آقای

دالر را که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در بازگشت تان از آن کشور در زیر   ه هایکه بست

در اختیار تان قرار داد در کجا   های جاسوسیبغل تان داد کجا شد؟ و آن پولهای کالن را که سازمان  

بشنویم،  یعنی حامد کرزی    اسپنتا  بادارکردید؟ برای توضیح این مطلب بهتر است که از زبان    جابجا

کمکی را که امریکا می کرد ما افشاء نکردیم، خود امریکا افشاء کرد، کمک  " چنانکه کرزی گفت  

)برای کمک می کرد.  (  اسپنتا   )یعنی دفترخود را که بسیاری به دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان  

 دیدن بخشهائی ازین مصاحبه به لینک ذیل مراجعه کنید.( 
EkUhE-https://www.youtube.com/watch?v=92pYA 

"تا حال در دنیا دیده نشده است که کشوری با »متحد استراتژیکش« که از یک سو به آن  ادامه می دهد:  سپنتاا •

های در حال  گروههای خارجی داده باشد و از جانب دیگر با  ها و تجاوزوعده دفاع مشترک در برابر تهدید

های واقعاً موجود ارتقا های جنگی را در سطح دولت جنگ با آن در غیاب مردم آن کشور توافق کند و دسته 

 دهد." 

 تبصره: 

نمی داند را    ابجد سیاست  و عقل کل می خواند، الکن هنوزحقوق سیاسی  که خودش را استاد پوهنتون    اسپنتا  ـــ

که استعمار نه دوست دائمی دارد و نه دشمن دائمی، بلکه منافع دائمی دارد. و هر زمانی که این منافع ایجاب 

مانند رضا شاه   ،باشد، آنرا دور می اندازد  گذشتهبکند، جبهه عوض می کند و هر نوکری که تاریخ مصرف آن  

در    معمر القذافی  در پانامه، صدام حسین در عراق،نویریگا    در پاکستان،وسفیر امریکا    در ایران، ضیاالحق

 دیگر. نوکر ومزدور ، حامد کرزی و جناب شما در افغانستان و دههالیبیا، حسنی مبارک در مصر

 

"ایاالت متحده برای ورود و یا خروج به هر کشوری نیاز به اجازه  از قول خلیلزاد چنین ادامه می دهد:  سپنتاا •

متحده در همین جا است. ایاالت های ایاالت"لب مطلب و جان انتقاد بر سیاست  :می گوید  اسپنتا  نامه ندارد." 

ها و عدم مداخله در امور المللی و احترام به حق حاکمیت کشورمتحده خودش را متعهد به حقوق و موازین بین

 داند. ها نمیآن 

 تبصره:  

این موضوع روشنتر از آفتاب است. زمانی که ایاالت متحدۀ امریکا بر عراق حمله می کرد، سازمان ملل  ــ  

متحد به شمول شورای امنیت چنین مجوزی را برای امریکا ندادند، الکن امریکا حمله را آغاز کرد. امریکا 

یز انجام داده بود. همچنین امریکا بار  ، لیبیا، سوریه، افغانستان و جاهای دیگر نیوگوسالویاعین این کار را در  

اسرائیل در برابر فلسطینیان پشتیبانی کرده، در حالیکه سازمان ملل متحد اینگونه   تجاوزکارانۀها از سیاستهای  

مطلب نو نیست، بلکه واقعیتی است آشکار و انکار    اسپنتا  تجاوزات را محکوم کرده است. بنابران کشف آقای

تازه بر آن واقف شده است. "جهان دانست، ندانست   اسپنتا  را خوب می دانند و اینک آقایناپذیر که جهانیان آن

 "گل محمد!

"اما توهم رسیدن به ثبات و عدالت اجتماعی با تکیه بر    :رساندرا با این جمله به پایان می    اشمقالۀ    سپنتاا •
 سیاسی ما آشکار شد."گر به زودی درهم شکست و اشتباه عمیق و وحشتناک های سلطه قدرت
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 تبصره:  

رسیدند و سرزمین سوخته    به هالکت نمی  صد ها هزار افغانمی بود که در قبال آن    اشتباه سیاسیایکاش این  ــ  
روشنفکران و دولتمداران افغانستان مانند به اصطالح  که    الکن این خیانت تاریخی بودنمی ماند.    در آتش باقی

همچون نمک  را    وبدبختی  مرتکب آن شدند و این همه مصیبتمزدوران بیگانه  و سائر    اسپنتا  آقایان کرزی و
  نامردی و " :    عوامبقول  ش نیست. ایاین خیانت تاریخی هرگز قابل بخش  .پاشیدندخود زخمی  کشور    بر زخمهای

 .  "مردی قدمی فاصله دارد
را    اسپنتا  و نه هم صداقت  برمیخیزدچنین "توهم وحشتناک سیاسی" نه از راستکاری    ،عالوه بر این اعتراف

 بخش متخاصم جناهای انتخاباتی    به تضمین از  ، بلکه در برابر امریکا قد علم کرده باشدگویا  که  نشان می دهد  
، زیرا مذمت  تکرار میکندآنها را طوطی وار    بدون هراس گفته های  علیه حکومت امریکا  اسپنتا  که  ترامپ است

 ابن) اسپنتا بدون شک دلقک های سیاسی مثل .را آزمایش می کنند اسپنتا اینبار سخنان ،کرزی جای را نگرفت
تازه بدوران    کشید و از نو به نوکری اربابخواهد  خط بطالن    همیشهمثل    بر باور های امروزین خود  (الوقت

"آزموده . مردم چه خوب گفته اند که  خواهد دیدو آنگاه از عقب عینک امریکا بر این جهان    خواهد شتافترسیده  
است،    ششماز درد میخ    اسپنتا  عصبانیت  چهار زانو نشستن بیجاست.خرابی  و بعد از    را آزمودن خطاست"

 )به لینک ذیل مراجعه گردد(نه از درد مردم. 
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