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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۰۳/۰۶/۲۰۲۱          قیس کبیر

 ی سپنتا زرتشتدر مورد سخنان  
 تبصرهٔ سیاسی روز 

 عرض هزاران سالم !  

 مانند؛ کندیم یاز تمام تحوالت مثبت چشم پوش نکهیبوقلمون با ا نیرنگ یسخنان اسپنتا

 ملت از  شناخت دوستان  ودشمنان. یآگاه 

 . در جنگ افغانستان ) افغانستان اشغال شده ازجانب استعمار غرب( کایشکست امر مانند

 شد. یافتاب یاشرف غن یو پاکستان که  به همت دولت مل رانی، اکایامر اتیواضح شدن جنا بخصوص

 در برابر جاسوسان گماشته شده .  یاز جوانان مل عیوس فیط ادیازد مانند

بود که  یکس یدفاع محمد ریوز نیوجود نداشت و آخر یکه قبل از اشرف غن یوزارت  مستحکم دفاع کی اءیاح

وزارت دفاع داشت نه در    بیدست در تخر   رانیپاکستان وا میدر حال منحل کردن وزارت دفاع  تحت نظر مستق

 وزارت دفاع. میترم

وجود نداشت و   بوقلمون    یاسپنتا زرتشتو    یکه در دوران کرز  یاسیو س  یاجتماع  یاقتصاد  یساختمان   تحوالت

و پاکستان  در حال نابود  رانیا  یبا تمام استعمار غرب، کشور در نوکر انهیمدارا جو یها استیس یجامعه  قربان

بود    کینزد  یو خامنه ا   ینیخم  یاخوند  یعکسها  که یخود را از دست داده بود  .  تا حد  تیشده بود  و خود اراد

 شده بود .   یرانیا وهیبه ش اهپوشیاز تهران س شتریحک شود کابل ب یاسپنتا و کرز یشانیپ یرو

 تمام در  سرنوشت افغانستان را بدست داشت  و......و......  یازاد پاکستان

موجه    یبرا  یو حت  کندیبوقلمون رنگ عوض م  نیو در هر حالت  ا  کندی را اظهار نم  قیبوقلمون حقا  نیرنگ  اسپنتا

دولت را دولت دست نشانده    اریشناسند ز  ینم  تیآورد که طالبان دولت را برسم  یرا م  نیا  لینشان دادن سخنانش دل

 .   یرزکو  غافل از نقش خودش در دولت  گذارد یسخنان طالبان را صحه م  میمستق ریغ یعنی دانندیم کایامر

، ییگو   قیحقا  یرا سخت باخته اند که بجا  دانیم  یکرز  انیو حام  یکرزاش    یفکر  یشوایمغالطه کار با پ  اسپنتا

 است . نیا  تشیطبع  ی، مقتضاو نخواهد کرد کنندی نم غیدر یشرمیب چگونهیاز ه
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