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 مکثی بر ُدر فشانی داکتر رنگین دادفر سپنتا 

یکی ازافتخارات اراکین دولت فعلی و جامعۀ جهانی انتخاب دموکراسی برای تنظیم وسرو صورت 
آقتصادی و سیاسی افغانستان بود و است وتطبیق این نظام تا حال صد ها اجتماعی، دادن زندگی 

ملیون دالر خرچ برداشته تا با وضع قوانین و ایجاد مؤسسات مهم بحیث زیربنا های رسیدن به این 
ً ازعمده ترین اصول رهگشایی برای تحقق بخشیدن آرمان حاکمیت ملی  مأمول میسر گردد. مخصوصا

دلخواه همگانی یعنی حکومت مردم، برای مردم و توسط مردم است، برحسب  وبه میان آوردن نظام
رسم معمول پذیرفته شدۀ نظام دموکراسی با سهم گیری آزادانۀ  مردم درانتخابات که در شرائط 
افغانستان نمایندگان شورا های ولسوالی ها، شورا های والیات، وکالی پارلمان و بآلخره رئیس 

 . جمهور انتخاب می گردد
َدور ریاست جمهوری حامد کرزی با تمام ممیزات و خصوصیات یکی از مهمترین ادوار تأریخ افغانستان بود که که 
برای کمتر مملکتی در دنیا در طول تأریخ  میسر گردیده. اگر با صداقت، امانت داری، شرافت و ارادۀ راستین برای 

راین دوره  بحیث اوالد صدیق، غمخوار، دلسوز، با مسؤولیت اعمار مجدد این ویرانه کمر همت بسته می شد و زمامدا
و وطن دوست، علی الرغم مداخالت علنی و مستقیم مدد گاران،  نقش تأریخی خود را بحیث تهداب گذار، مهندس و 

درک معمار یک ساختار پایدار، ماندگار ومستحکم آیندۀ افغانستان، ولو که توسط دیگران براریکۀ قدرت تکیه زده بود، 
می بود.  قانون اساسی افغانستان برایش صالحیت ها  21می کرد او واقعاً بنیان گذار و مؤسس افغانستان نوین در قرن 

سلطان مآبانه بخشیده بود که تطبیق آن احساس مسؤولیت، شهامت و درایت می خواست. سهم گیری افراد ازاقوام 
ماد بیشتر ملت به عدالت گستری، مساوات ومبارزه علیه مختلف در دولت داری برای احیای وحدت ملی، جلب اعت

امتیاز بخشیدن سنتی برای یک قوم، تدبیر خردمندانه بوده وهیچ عیبی نداشت وباید چنین می شد، مشروط به این که این 
منافع مشارکت بر بنیاد اهلیت، لیاقت و کفایت های فنی و مسلکی به منظور اعمار مجدد کشور جامۀ عمل می پوشید نه 

شخصی و استمرار قدرت. نهاد های دموکراتیک از آن جمله کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات 
انتخاباتی  بر اساس قوانین موضوعه ایجاد گردید ولی نصب اشخاص صاحب غرض و حافظ منافع یک گروه خاص 

از اعتبار  277۲مخصوصاً در انتخابات سال درین نهاد ها، مداخالت علنی برای گسترش تقلبات در امور انتخابات 
این نهاد ها نزد مردم کاست. رئیس جمهور در ظاهر برای تحدید مداخالت بیرونی ها و اتکاء به اهلیت و کفایت افغانی 

 پست دو عضو بین المللی این نهاد را ملغی قرار داد. اما در واقعیت زمینۀ مداخله را در امور میسر ساخت.
عتماد مردم تنها به این دو نهاد مورد بحث باشد، فساد بی حد وحصر اداری بسویۀ چوروچپاول، نبود اگر موضوع ا 

احترام به قانون و ناتوانی تطبیق قوانین نه تنها اعتبار دو کمیسیون انتخاباتی را افگار ساخت بلکه در مجموع اعتباری 
 باقی نماند.برای هر سه ارگان دولت اجرائیه، مقننه و قضائیه نزد مردم 

اعضای هردو کمیسیون همه خائن، دسیسه کار و متقلب نبودند، شش ماه شد که این مأمورین تحت فشار چندین جانبه 
در دشوار ترین شرائط زحمت می کشند. اگر نتایج مطابق میل یک دسته بوده کمیسیون خوب، محترم ، صادق و 

تقلب، جانبداری  متهم به ین که ریگی زیر دندان آمده کمیسیونبیغرض خوانده شده و به فیصله اش احترام شده ولی هم
 و دسیسه کاری گردیده. داکتراحمد یوسف نورستانی شخص عالم، پاک، امانت داروبا مسؤولیت است. 

برای این که ازاصل مطلب دوری نه جسته باشیم بیائید که فرمایشات ُدر گونۀ سپنتا صاحب را مرور و مورد بحث 
 قرار دهیم:

که به دنبال برگزاری دور دوم انتخابات در اذهان بسیاری از مردم » گوید شاور شورای امنیت ملی افغانستان میم
کردند در معرض یک  اعتبار روند و نهادهای دموکراتیک از بین رفته بود و نیمی از مردم افغانستان احساس می

 .«تبعیض سیستماتیک در نتیجه انتخاباتی مهندسی شده قرار دارند
 تبصره:

 آقای سپنتا!
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اگر اعتبار روند و نهاد های دموکراتیک از بین رفته بود، چرا جناب شما بحیث مشاور عالی مقام امور امنیتی به 
رئیس جمهور مشوره ندادید که به جان کری)وزیر خارجۀ امریکا( بگوید که این نهاد ها اعتبار باخته اند و راه دیگری 

را مسؤولیت تفتیش آراء و سمع شکایات بازهم به این دو نهاد بی اعتبار سپرده شد؟ و برای حل مشکل پیدا شود. چ
 فیصله و اعالم نتایج نهایی از دو مرجع اعتبار باخته چه اعتبار خواهد داشت؟

 آقای سپنتا!
رود. وقتی از از شخصیتی به موقف رسمی و علمی شما توقع فیر هوایی و گفتار بدون پشتوانۀ اسناد و مدارک نمی 

بسیاری مردم و نصف نفوس مملکت سخن میرانید، بروی کدام اسناد، ارقام و احصائیه؟ شما چگونه دریافتید که نصف 
 نفوس افغانستان فکر کردنذ که در برابر یک تبعیض سیستماتیک و انتخابات مهندسی شده قرار گرفته اند؟

گرایی به رهبری داکتر عبدهللا عبدهللا بود که به هیچ وجه این ادعای نصف مردم نی بلکه از دستۀ اصالحات و هم
 نصف مردم را تشکیل نمی دهند. وهلل عجیب است! و مسخره! 

این شورشیان و بلوا گران وافسار گسیختگان، اگر بیاد جناب عالی باشد، درین تبعیض سیستماتیک و مهندسی شده از 
خود شما قرار دارید. اگر این ادعا را تائید می کنید از آن دو  مثلث یاد کردند که در یک ضلع آن ریاست جمهوری و

تعبیر بیرون می آید، یا این که شما قوم گرای افراطی استید که آنرا زیر نقاب فضیلت مآبی پنهان دارید و یا این که به 
 قلب بوده اید. جرم رئیس جمهورواطرافیونش بشمول خود اعتراف می نمایید یعنی شما واقعاً یک ضلع این مثلث ت

این مساله منتج به برانگیخته شدن احساساتی شد که کنترل و نظارت بر آن »آقای سپنتا گفت که 
 « .آرایی بسیار خطرناک قرار داشت سخت و دشوار بود و در نتیجه، افغانستان در آستانه یک صف

 
 آقای رنگین دادفر سپنتا!

برای شما شرم نیست که چنین می فرمایید. شما چه اقدام الزم امنیتی بنام خدا، بحیث مشاور عالی امنیتی رئیس جمهور 
را بجا آوردید که نتیجه نداد و این بر انگیختن احساسات و صف آرایی وخامت پیدا کرده از کنترول خارج شد؟. آیا 

رگ می رویم، حکومت  در برابر اظهارات پیش قراوالن این بلوا که حکومت موازی را تشکیل می دهیم، به زور به ا
و وطن را زیر و رو می کنیم، و والی بلخ که رسماً در حکومت کرزی والی بود به استقالل والیت خود و دو والیت 
دیگراخطار داد، به جز خاموشی چه عکس العمل نشان داد؟ کدام دلگی عسکر را برای ممانعت شورشیان در اشغال  

بر مؤاخذۀ اشخاصی که گفتاروکردار خالف قانون می کنند صادر  خیمۀ لوی جرگه توظیف نمود؟ کدام اعالمیۀ مبنی
کرد؟ آیا آنانی را که در مقابل خانۀ ضیاء مسعود فیر هوایی کردند بازداشت نمود؟ و در برابر بی حرمتی به عکس 

ر رئیس جمهور کدام اقدامی صورت گرفت؟ به والی بلخ که مأمور این حکومت بود و حق چنین گفتار را نداشت اگ
 معزول نشد کدام اخطاریه صادر شد؟. پس بروی کدام دلیل شما می گویید که صف آرایی از کنترول خارج شده بود.
 طبعاً در حکومت جبون و معامله گری که چون تو مشاور امنیتی داشته باشد هر بلوایی از کنترول خارج می گردد. 

 ن می زدند و تشویق می کردند.معلوم است که دستانی داخل ارگ بوده که این بلوا را دام
سپنتا صاحب!چرا بین مردم هراس اضافی می آفرینید. ارعاب حمالت طالبان و گماشتگان پاکستان کافی است که 

 آرامش وامنیت مردم را تهدید می کند.
که ایجاد حکومت وحدت ملی به معنی این نیست که کسی که از طریق نهادهای موجود »آقای سپنتا افزود

های برگزاری انتخابات( رئیس جمهور اعالم شد، هر کاری که دلش خواست انجام دهد بلکه به معنی آن  ون)کمیسی
 .است که "دو میله بزرگ سیاسی که امروز سر بلند کرده اند" ساختار حکومت آینده را ترسیم کنند

دامن زدن به گرایش آقای سپنتا گفت: "حکومت وحدت ملی میان این دو گروه و تیم هایشان است و هر نوع 
ها و رویکردهای دیگر که نمایندگان این قوم را زیاد کنیم یا آن قوم را زیاد کنیم و تالش برای بیرون کردن 

تواند از بن  ها از دولت وحدت ملی به نظر من سیاست خطرناکی است که افغانستان را نمی یکی از گروه
 بست نجات دهد.

توانیم بر مشکالت غلبه کنیم توهم و بازی خطرناک  با توسل به نهادهای موجود فاقد اعتبار ملی میاما این تصور که " 
 « .است

 تبصره :
 آقای سپنتا!

علنی می شکنید و به آن چهرۀ این گفتار شما کفر دموکراسی است و جناب شما قانون را زیر ماسک وحدت ملی طور 
منحوسی می بخشید این اظهارات شما خالف احکام صریح قانون اساسی افغانستان وعرف پذیرفته شده و متداول 
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جهانی دموکراسی است و این اولین باری است که به گفتۀ بی بی سی در جهان یک انتخابات برنده و بازنده ندارد. 
حتی االمکان درب شمول نخبگان و اهل فن با کفایت را از هر قومی که باشد برای  توقع ما از برنده این بود که اگر

شمول در حکومت خود باز نموده طلسم ملعون و منحوس مشارکت با عناصر فاسد، ضد منافع ملی با سوابق خونبار را 
مت وحدت ملی سیاست بشکند. بی نهایت مایۀ تإسف است که شما می فرمایید که بیرون ساختن گروه بازنده از حکو

خطر ناکی است که افغانستان را از این بن بست نجات داده نمی تواند. ال حول وهلل ، آیا شما میدانید که چه می گویید؟ 
و یا اندکی پیش از گفتن تفکر کرده اید؟ یعنی اگر در گروه بازنده سارق و مشهور بالفساد، جانی و آدم کش هم باشد 

شامل شود؟ شما در واقعیت دستان رئیس جمهوری را که به رأی مردم بقدرت رسیده  باید در حکومت وحدت ملی
ولچک می کنید و توسط فرمایشات حکیمانۀ خود صالحیت های قانونی اش را سلب می کنید. بنازم این تعبیر فیلسوف 

 مآبانۀ جناب عالی را از حکومت وحدت ملی.
اساس قانون اساسی افغانستان که تا حال تعدیل نگردیده رئیس جمهور اگر نتایج نهایی کسی را برنده اعالم نمود به 

بوده و صالحیت های او بطور مشخص در قانون طی فصل جداگانه تصریح گردیده و او حق مسلم تشکیل حکومت  و 
هر » انتخاب اعضای آنرا مطابق قانون  دارا است. کسی که در نتیجۀ شمارش برنده اعالم شد به این معنی نیست که 

البته بسیار بجا و درست فرمودید، نباید یک رئیس جمهور منتخب هر کاری که دلش «. کاری که دلش خواست بکند
خواست بکند، در صورت خالف رفتاری قانون صراحت داشته  و برای جلوگیری از کار های دل خود حتی احکامی 

ون اساسی افغانستان که تا حال نافذ است کسی حق در مورد تعلیق و محاکمۀ رئیس جمهور وجود دارد.اما نظر به قان
سلب صالحیت رئیس جمهور منتخب را در تشکیل کابینه اش ندارد و اعضای کابینه و بعضی پست های دیگر نظر به 
قانون باید رأی اعتماد پارلمان را بگیرد، تشکیل کابینه را نمی توان کار دل خود رئیس جمهور قلمداد کرد و نمیتوان 

را به هرعنوانی که باشد باالیش تحمیل کرد هر سازشی در زمینه قانون شکنی است مگر این که قانون اساسی شخصی 
تعدیل گردد. به اساس احکام قانون اساسی فعلی افغانستان شخص بازنده و دسته اش نقشی در تشکیل حکومت در نظام 

الیت های سیاسی را دارد. اگر رئیس جمهور ریاستی نداشته اما بحیث فعال سیاسی  حق تشکیل حزب مخالف و فع
منتخب شخصیت برازندۀ مجرب، کاردان و صادقی از دستۀ مخالف )بازنده( رابه ارادۀ خود در کابینۀ خود به منظور 
بهبود امور شریک ساخت کاری است که در همه جهان معمول است، مشروط به این که این شخص پیرو مش حکومت 

هترین مثال آن در فرانسه در حکومت سرکوزی توسط دانشمند محترم ف. هیرمند طی مضمونی بوده نه مخالف آن .  ب
 در همین پورتال توضیح گردید.

 من در فهمیدن منظور داکتر سپنتا از دو میلۀ سیاسی بزرگ که سر باال کرده اند عاجز ماندم.
سپردن مسؤولیت باز شماری و تفتیش و  تکرار کلمۀ بی اعتبار بودن دو نهاد دموکراتیک انتخابات توسط سپنتا،

شمارش آراء توسط این دو نهاد را بکلی بیهوده ضیاع وقت و مصرف بی جا نشان میدهد و اصالً در آینده اعتباری 
برای انتخابات نخواهد گذاشت. راه حل وحدت ملی  به رسم دموکراسی فرمایشی افغانی باید دو رئیس جمهور داشته 

ا روز برنده رئیس جمهور می بود ودر هفتۀ سه روز بازنده که بهترین نشانۀ حکومت وحدت ملی باشیم که در هفتۀ چه
است، و بازهم این ملت خواهد بود ومحقق و اسمعیل خان گل آغا و محمد خان، امرهللا صالح و عطاء محمد نور و 

 قانونی و غیره.
ردم افغانستان و ایجاد یک بحران واقعی غیر قابل راه و نظر سپنتا در واقعیت کودتا علیه دموکراسی، خفه کردن م

 کنترول خواهد بود. وا بحال مملکتی که شخصی چون سپنتا مشاور امنیتی رئیس حمهور باشد.
وا بحال ملت بدبخت، بینوا، بی صدا مغضوب، مظلوم، محکوم و اسیر افغانستان که چه روز های سیاه دیگر را پیش 

 رو خواهند داشت.
 

 پایان
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

