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  کابل-ینيعبدهللا ام

٢٠١٧ سپتمبر ٠٦  
 
 

"سپنتا"د يقصر سف  
سم يالي امپرۀ نظام دست نشاندۀر خارجيسابق وز" ن دادفر سپنتايرنگ"نجانب گفتند که يف ھرات به ايک عده از مردم شري

ر ي فقۀدر آن منطق. شود یاد ميد سپنتا يف ھرات اعمار نموده که  به نام قصر س کروخۀ بزرگ را در منطقۀک خانيکا يامر

 ی کرد، اما حاال چرا بی می معرفی خود را انقالبیک  زمانيسپنتا .  خواھد داشتی مجلل چه ارزشۀن نوع خانين، اينش

د سپنتا يک قطعه عکس قصر سفي وعده کردند که یدوستان ھرات. ر داده استيي درجه تغ١٨٠ را قبول کرده و خود را یننگ

  . ارم بگذارندينده در اختيآرا در 

 کابل در زمان ی دولت مستعمراتۀر خارجيوز" ن دادفر سپنتايرنگ" سابق ی ام آگاه شدم که انقالبیق دوستان ھراتياز طر

اد ي" د سپنتايقصر سف"ھرات اعمار نموده که به اسم واليت  کروخولسوالی  ۀقطد رنگ در منير بزرگ سفيک تعمي یکرز

 یچ کسيدر افغانستان ھ. دست آورده استه  مجلل را از کجا بۀن خانيپول اعمار ا" سپنتا"ست که يمعلوم ن. شود یم

مردم ھرات که از . دي نمایت ندارد که منبع ثروت خود را معرفي مسؤولیست و سپنتا ھم نزد کسيش ني اعمال خویجوابگو

به اثر آن مکاتب ھرات دوبار کرد که  ی می گری انقالبین شخص در زمان متعلميند که اي گوی شناسند، میگذشته او را م

 لسوالیو. سم افتاده استيالين جرثومه مردم خود را فراموش کرده و در خندق امپرياکنون ا.  مدت سه ماه بسته شدیبرا

 ۀک خاني  ایک محلهين ي کند که در چنیقبول م" سپنتا"چطور وجدان . ت ھرات استير والي از محالت فقیکي کروخ

ن نوع يااز. ده استي گردی تھی است و از وجدان انسانیل بشري خصاۀ که سپنتا فاقد ھمشود یتصور م. مجلل اعمار کند

  .گران اولتر در خدمت استعمار قرار گرفته انديکا از ديسم امرياليم که با تجاوز امپريده اياد دي کاذب ما زی ھایانقالب

    .ستنديخوردار ن بریچ نوع کرکتر انساني کاذب و درغگو که از ھی ھای انقالبۀلعنت به ھم


