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احمد شريف: نوشته    
 

2007جوالی   

 استيضاح رنگين تر از افتضاح
 

 در کشور ما اجرای سناريوی آغاز شد که آنرا سفير سيار امريکا در تاجکستان به 2001 سپتامبر سال 9  از تاريخ 
) پنتاگون و نه هاليود( بازيگران امريکايی . اطالع مقامات جبهه متحد شمال رسانيده بود  

بخشی از طالبان را به .  سپتامبر همان سال، قدم به قدم تعهدات خود را عملی کردند11بخصوص بعد از اين سناريو 
وضع الجيش شان در مناطق جنوب خط ديورند جمع کردند، بخش ديگر آنرا در مقامات دولتی شان مدرنيزه کردند، 

ش ساختند، با دادن سهم متناسب برای کوس رسوايی اخوانيت فوق ارتجاعی ساخت خود را زير انباری از دالر خامو
دموکراتيک خلق را در لجن .  نيروهای شمال در دولت دم تازه ای در قالب پوسيده ی آنان دماندند، آدمکشان ح

دموکراسی امريکايی غسل تعميد دادند و خالصه سياه کار ترين و بدنام ترين جنايتکاران معلوم الحال را پس از تريننگ 
البته اينها همه طبق پروگرام مرتبه . شی برای وحشيانه ترين تجاوز تاريخی بر کشور ما تبديل کردنددموکراسی به روک

بناًء در باران پول های باد آورده از بستر قاچاق مواد مخدر، سود . و شرکای غارتگر شان تحقق يافت. ای. آی. ی سی
منابع انرژی، معادن قيمتی، آثار باستانی و حتی اموال سرشار سرمايه های نفتی و نظامی، چپاول مواد خام و نيمه خام، 

و اجناس مردمان و ملل تحت ستم و تجاوز، رويش سمارق وار و تجديد حيات کليه جنايتکاران رنگارنگ و عمال خود 
. فروخته ی بومی شانرا ممکن ساختند  

 
 دادن آميبی در راستای ايجاد نهاد ها و حکام کاخ سفيد دستآورد نفرت انگيز اين پروژه ی استعماری را پس از انشقاق

اراکين يک دموکراسی امريکايی، به پارلمان، حکومت، قضأ و احزاب سياسی رسمی و اجير تبديل کردند و روی دم 
در نتيجه از نوکران تاريخ زده ی امپراتوری . های اين گله ی گرگان نيز دم گرگ کالن تر قوای اشغالگر را قرار دادند

تا دلقک های مقدس . ای. آی. ين تا چاکران امپراتوری خاقان و از دست پروردگان دستگاه جهنمی سیتزار های نو
چيزی که کشورهای غربی در سی الی پنجاه سال . قرون وسطی؛ همه از يک آبخور سحرآميز علوفه ی  دالری ميخورند

دولت مزدور و اپوزيسيون (هر دوطرف اخير در بسياری از کشور های جهان سوم، زيرنام دموکراسی پالن کردند تا 
گاهی يکی را حاکم ساخته و در اوج رسوايی آن، پی . را در حيطه ی تسلط و کنترول خود داشته با شند) نمايشی آن

آمدهای فاجعه آميز شکست خود را به دامنش پاک کنند و آن ديگری را منحيث آله ی فشاری نگاه داشته و باز در نقش 
 و ناجی قربانيان جنايات شان باال کشيده و به اين طريق تداوم يک دور باطل بی سرانجام را تحقق حالل مشکالت جامعه

.        بخشد  
البته هدف عمده ی ايشان ازين بازی، تداوم تسلط شان و ايجاد انتظارات واهی بجای شکل گيری يک اپوزيسيون واقعی 

. ميباشد  
وده ی مالکيت سرمايداری بنا يافته اند، به قوت روح بی بديل سود، همه امپراتوری های استعمارگر کنونی که بر شال

در بازار اخالق پولی و با ارزشی که خود برای پول قايل . چيز را به کاال تبديل کرده و آنرا با معيار پول اندازه ميگيرند
ای انسانی، مانند اخالق، يعنی از امتعه ی مادی تا ارزش ه. اند، همه چيز را مورد خريد و فروش قرار ميدهند

زيرا زمانی که افراد از . شخصيت، شرافت، عزت و کرامت انسانی، هويت ملی و خالصه همه چيز را به بازار ميکشند
اين ارزش های انسانی تهی شوند، به سهولت و کامأل در اختيار آنان قرار گرفته و حمل يوغ بردگی تجاوزگران را کمال 

.افتخار ميدانند  
ه در باطالق افکار، تمايالت و کشش های خرده بورژوايی روشنفکران شيفته ی رسيدن به پول وافر، پست های متأسفان

. پر درآمد و پله های ممتاز موقعيت اجتماعی بکتريا های حاکم، سوداگران ارزش های انسانی به وفرت يافت ميشوند
يده شده ی محلی شان به غنا ميرسانند و مناطق و هکذا استعمارگران خود را ازين طريق در همکاری وابسته های خر

.کشورهای ديگری را زير نظر کرده خود را آميب وار يا با انشقاق و يا در اثر انقباض و انبساط توسعه داده ميروند  
بی تا يکی از آدم های با اين تيپ و طبيعت، آقای رنگين داد فر اسپنتا است که وی و راهی که او با انقباض و انبساط آمي

تکيه زدن بر مسند وزارت خارجه و بعد از آن تا از دست دادن جای رقابت در بازار سرمايه های دالل پيموده است، 
. مورد بررسی فشرده قرار ميدهم  

 درين بررسی قبل از همه از نسبت دادن همه خوبی ها به ايشان با روش عالقمندان وی و نسبت دادن و حتی کشف بدی 
همچنان به هيچوجه قصد تعرض به شخصيت فردی او را . شيوه ی دشمنان فکری اش، بسيار فاصله دارمها برای او با 

. نداشته و فقط هويت سياسی او مورد نظرم ميباشد و بخاطر جدی بودن قضاوت خود از هيچکس معذرت هم نميخواهم  
شان از منظر افکار متفاوت جامعه در آدم ها وقتی وارد عرصه ی فعاليت سياسی ميشوند، خوبی ها و بدی های اعمال 

درين قضاوت ها مسلمأ کليه ابعاد شخصيت فرد به بررسی گرفته ميشود و به قول . ترازوی قضاوت قرار داده ميشود
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آقای رنگين که از طيف مشخص سياسی می آيد، طی سلسله ای از . داهيانه ی مردم؛ تا نباشد چيزکی مردم نگويد چيز ها
کارل مارکس و " دموکراسی خواهی"ه ها يا به عبارت دقيق تر، توبه نامه ها، گناه پيروی از مقاله ها و مصاحب

فريدريک انگلس را در لفافه ی احساسات عنفوان جوانی پيچيده و همانند خبط و خطا های ديگر همان سن و سال، بدست 
گله های پيرو راديکاليسم اسالمی و "ز فراموشی سپرده و بعد از کشف شکست ايده های راديکال کمونيستی و اسالمی ا

پيوسته است، " گله يی"گسسته و به بديل جاودانه ی دموکراسی، فرديت، عفت سياسی و هومانيسم فوق " حتی تبارگرايی
بدين ترتيب ايشان از گذشته ای که شايد خود را در فرجام !!  به دور باشد" متاع هرزه ی تاجران سياسی"تا از بازار 
چه زمانيکه آقای . ن نمی يابد، به ندامت می نشيند تا دستش به سفره ی رنگين مشاورين قشون اشغالگر برسدبالندگی آ

رنگين دادفر اسپنتا معتقد شدند که ديگر اپوزيسيون دولت حاکم نه بلکه پوزيسيون آن باشند، پوره مدلل بودند که اين سبد 
ت سرنيزه های خون آلود وحشی ترين ارتش تجاوزگر دنيا بر ملخ با نيرنگ های سياسيون و جواسيس خارجی و به قو

.مقدرات مردم ما حاکم ساخته شده است  
ميدانستند که با رسيدن به "! سياست شناس"وی با آگاهی کامل بر اين اصول الفبايی کار سياسی بخصوص درمقام يک 

ايشان . خيانت و جنايت استوار استفيصله ی تغيير خط خويش جزء يک سيستم سياسی ميشوند که سنگ بنای آن بر 
ميدانستند که تک فرد های که تصادفأ نا متجانس با يک مجموعه هر قوت فکری و سياسی ای هم که داشته باشند، توسط 

.  همين سيستم چرخانده ميشوند نه برعکس آن  
سه دهه بدينسو توسط خارجيان   البته در کشوری که هم اکنون نيز در بطن بزرگترين فاجعه ی تاريخی ای ميتپد که از 

ولی تفاوت رنگ اسپنتايی آن از . بر آن تحميل شده است، رويش هزاران جاسوس و عامل بيگانه امری مسلم ميباشد
پاک و مترقی روئيده است و  نفرت مردم از جهتی جالب و تأسف برانگيز است که وی در لجن طبيعی قفای يک جريان 

روشنفکر و همچنان يأس و بی باوری در ميان خود روشنفکران را در قبال داشته است که برای زدودن آن نيز کار 
.    بسيار جدی و گسترده ای الزم است  

ش چنين بازگو بهرصورت يک شهکار دوران کار اسپنتا در وزارت خارجه را خود در مصاحبه ی تلويزيونی خوي
:ميکنند  

من درباره جبهه ملی اطالعات جمع شده را به دسترس رييس جمهور گذاشتم و ايشان به موقع تصميم  خواهند گرفت " 
."که با معلومات دست داشته چه بنمايند  

ادی اوأل چون برای رسيدگی به مسايل مربوط به امنيت دولت بخصوص در مقطع کنونی ارگان های داخلی و خارجی زي
گذشته از آن . وظيفتأ به قدر کافی فعال اند، بدوش گرفتن اين اشتغال فقط شبهات گذشته را در مورد ايشان تقويت ميکند

چه انتظاری " جبهه ملی"معلوم نيست که آقای اسپنتا از جمع وسيعی از رنگين های ديگر شامل دولت و مربوط به 
ه بيگانگان چنان زيسته اند که گويی اين ذلت با شيرمادر شان سرشته دارند؟ در حاليکه آنان با وابستگی و مزدوری ب

حال معلوم نيست که اين آقای سياست شناس از چه زمانی به اين کشف مکشوف رسيده اند؟ . شده بوده است  
!  آقای رنگين دادفر اسپنتا  

را وابسته به " جبهه ملی" شما اگر زبان ديپلوماتيک را کنار بگذاريم، آقای کرزی بر مبنای اطالعات جمع شده ی
در اينجا آنچه جالب است اينست که . دستگاه های خارجی خواند که واقعاً چنين است و از نظر هيچ کسی پنهان هم نيست

وابستگی به خارجی ها و الهام گيری از ايشان را بعد از رژيم دست نشانده ببرک کارمل، حکومتی که شما به آن تعلق 
.د و شما حاال صد ها دليل و برهان برای قانونی بودن و غير وابسته بودن آن جستجو ميکنيدداريد رسميت بخشي  

آيا حکومت موجود وابسته به خارجی ها و نماينده ی منافع امريکايی ها نيست؟ اگر می گوئيد نه، معنی اش اين است که 
.شما نه يک سياست شناس بلکه يک شعبده باز هستيد  

به پست وزارت (. . .) دوست حزبی شما (. . .)  اثر سفارش وزيرخارجه ی آنزمان حکومت آلمانآيا شما خود تان در 
 خارجه نرسيديد؟ 

 کدام يکی از کارهای تان و کدام عنصر هويت تان ملی، مترقی، دموکراتيک  و يا غير وابسته ميباشد؟
 سالم بوده ايد، حاال ناگزير به پمپ کردن به فرض محال اگر برای يک لحظه بپذيرم که شما انسانی دارای مغز و قلب

خون در کثيف ترين وجود سر تا پا فاسد هستيد که حتی ولينعمتان شما با تمام جبروت  سرمايداری جهانی قادر به زنده 
 نگه داشتن آن نخواهند بود و پس چرا از مغز سالم فکر سالم نه تراويد؟

ی وقار ترين رژيم های وابسته ی تاريخ افغانستان که همه ارزش های جناب شما به يکی از کثيف ترين، فاسد ترين و ب
باز اگر شما قادر به قضاوت شريفانه باشيد بايد بپذيريد . ملی، دموکراتيک و انسانی را زيرپا گذاشته است، وابسته هستيد

. فروخته ايدکه بخاطر انجام خدمت مفيدی برای خود چه درهای ناب را و به چه ناکسانی، به قيمت خرمهره  
ازجمله ی حرف های که از موقعيت رسمی وزارت خارجه اظهار داشتيد دو تای آخر آنرا کوتاه مورد بررسی قرار 

.ميدهم تا خوانندگان محترم بدانند که شما مطابق به موقعيت با چه رنگی، رنگين شده ايد  
:ی آلمان که گفترهبر سوسيال دموکرات ها(. . .) در عکس العمل به مصاحبه آقای : اول  
شما خيلی بر افروخته شديد و ." دولت افغانستان بايد با آن دسته طالبان که بنيادگرا نيستند بايد سر مذاکره را باز نمايد" 

بيائيد در افغانستان و از ميان طالبان ميانه روان آن را جستجو نموده بعد از آنکه پيدا کرديد، (. . .) آقای : به حق گفتيد که
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اين نسخه های از دور   بود که وضع مريضی اين کشور را به حالت فالکتبار . من با شما کامالً  موافق هستم. دهيدبما ب
.سقوط همگانی و به تمام معنی رسانيد  

آيا حکومتی که فعالً  وزير خارجه ی آن هستيد، مجموعه ای از کليه نيروهای : من اين سوال تانرا ازخود شما ميپرسم که
ا نيست؟ و آيا اين سوال را در آغاز شانه کردن همين يوغ، از خود هم نموده بوديد؟ پس معلوم است که شما به آن بنياد گر

.اظهاراتی که ميکنيد، پابندی عملی که هيچ، حتی اعتقاد هم نداريد  
، افتخار آقای عبدالرب رسول سياف که شما همکارش هستيد وآقای کرزی او را به حق منحيث استاد خويش می شناسد

تمام کسانی که همکاران . . . سياف ، برهان الدين ربانی، خليلی، محسنی . داشت و دارد که بنيادگرا خوانده شود
.حکومتی يا پارلمانی تان هستند از جمله ی اين بنيادگرا ها هستند  

و" چه؟استاد بنياد گرا يعنی "  بحضور احمد شاه مسعود کسی از سياف پرسيده بود که 1992در سال   
:جواب وی چنين يود  

بنياد گرا يعنی من که بغير از خداوند، نسخه ی خطی قرآن و محمد حتی خلفای راشدين را قبول ندارم و چيزی که 
.ميخواهم تطبيق صد در صد شريعت اسالم است  

د  اعالن کردند اما شما که گوش به دهن ولينعمتان تان هستيد، اگر آنان کسانی را در لست سفيد نوشتند و همکار خو
آنها با هرتعلق فکری که داشته باشند، ميشوند دموکرات، ميانه رو، حتی مترقی ولی . ديگر حرف برايتان واضح است

. اگر همين آقايان کسانی را در لست سياه نوشتند ، شما نيز چون آش داغ تر از کاسه می جوشيد  
  نگاه شود، ميتوان به بنيادگرا وغيربنيادگرا تقسيم کرد؟کجای تفکر، مذهب و شريعت اسالم را اگر با انصاف به آن

.بيائيد اين خاک زدن به چشم مردم را که در واقع به چشمان خود خاک زدن است، کنار بگذاريد  
آيا همين طالب ها روزی از طرف دوستان امروزی امريکايی، غربی و سرگله ی تان آقای خليل زاد به حيث فرشتگان 

انستان معرفی نشدند و در آن زمان حتی فرستادن دوباره ی مهاجرين از آلمان کار فيصله شده ای آزادی و نجات افغ
 نبود؟؟

ندبه و زاری شما حين افتضاح استيضاح تان در پارلمان در مقابل يک گروپی متشکل از جنايت کاران جنگی، : دوم 
را واداشت تا عميقأ فکرکنم، که چه باعث ميشود تا متجاوزين به حقوق بشر و جالدان انسان ها ی بيدفاع اين سرزمين، م

 شما دو مرتبه خود را در پارلمان اينقدر خورد نماييد؟ چه باعث ميگردد  که شما اينهمه تعجيز و تحقيررا بپذيريد ؟
 آيا واقعاً اين عشق به وطن و دموکراسی است و يا چسپيدن دو دسته ی شما به چوکی وزارت خارجه؟

ر دو راهی ماندن درين پست با تحمل ذلت و زبونی بيشتر در برابر اخوانيت حاکم و گسترش و بهر صورت شما د
تقويت شکاکيت های بعضی ها در مورد ريشه های فوق دموکراتيک تان و يا رفتن ذليالنه تر ولی حد اقل گذاشتن نقطه 

.ی پايان به رسوايی آدم های از تيپ شما قرارداريد  
:م را چنين خالصه کرده در خاتمه نتيجه ميگيرم که و من در اينجا نوشته ا  

.شما واقعاً  نام با مسمی داريد  
!   رنگين   

      احمد شريف
 


