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 12/1/1122             م، نعیم بارز
 

 ،محترم آقای عباسی
 اعتبار شخصیت سیاسی اجتماعی دوکتور اسپنتا تابع مقام دولتی نیست!

 

وار عنوان )دوکتور سپنتا از موضع برحق و استاینجانب تحت  ۀنسبت به نوشتانتقاد تان را که صاحب باسی شما آقای عتشکر از 
 .ارائه نموده اید« پورتال افغان جرمن آنالین»خوانندگان محترم دبانه به ؤم و وستانهد  روشبه  کرد(کرزی دفاع 

 

 را به بحث گیرم:نوشته شما  ازی بعضی نکات، احترامانهکوشم  هم می اینک من
 

 ...«هیچ یک از نویسندگان پورتال معزز افغان جرمن آنالین سر دشمنی با کرزی ندارد» آمده است: چنین -1پراگراف  –1صفحه 

ی پیش مبگونه ای متواتر را  شانانتقادات ها آنهم بعضی  ،کردتوان رد  را نمیو انتقاد اما اختالف  ،طور باشد ینهمامید وارم 
 ،اد و اعتراضانتقروش ترتیب  بدین که می بینندنکرزی  رئیس جمهورکرد کار در شخصیت ورا مثبت  ۀنکتیک کشند که حتی 

رقبای  ومخالفان  خدمت کاریست دراز نظر تبلیغی در آخرین تحلیل  ود رگی میبخود  راط بینی و کینه توزی مفربد ازنمودی 
 سوابق کاری بهتر از او ندارد. برتری ودام ک کرزی که هیچ

 

 .«عات حاد سری ممالک را ویکی لیک وغیره افشا کرده اندضومو» : -2پ  -1ص 
 نخواندها آنریا سخت کرزی مخالفان سرنشر رسیده ه و بشده  ءافشان تاکنوشاید بپذیرید آنچه  خوب یاد آور شده اید و ۀالئاز مس

ته به نقد نگرفبا اطالع از آن موضع گذشته شان را  تا حالخالف مواضع قبلی شان بوده اند که دریافته  اگر خوانده ویا  واند 
 هستم.، منتظر برداشت شما اند

و  که بهترینکاظم عبدهللا محترم دوکتور دوستان به مدیریت شمند مطالب بسیار ارز ۀجا دارد از کار ترجم ،به آنط در ارتبا
 نمایم.گذاشته اند قدردانی ما ترین اطالعات را در اختیار رموث

   

پایگا های نظامی و. . . داللت به دون همتی هیچ افغانی نمی کند، بلکه شرایط عینی مملکت که زادۀ غفلت »: فرموده اید  -3پ  -1 -ص
 «ضرورت آنرا حکم می نماید.است،  )دولت کرزی(  یزده سالۀ این دولت ی سرو نابکا

یز دیگران ن است ونموده  آنرا تائیدها و رئیس جمهور کرزی نیز بارکامالً محسوس است  ایجاد پایگاه در کشورضرورت بلی 
 .جای بحث داردنموده اید  که شما به آن اشاره ه ایاما به دو نکت، شان را ارائه داده انددر مورد قبالً استدالل های 

 أریخیتبا شناخت از گذشته های ولی از دید من  «داللت به دون همتی هیچ افغانی نمی کند»کی اینکه گفته شده ایجاد پایگاه ی
هیچگاه استعمار و و ودهدفاع نمخوب در برابر تهاجمات بیگانگان از سرزمین، هستی و شرف خود همواره مردم افغانستان که 

برای که مان ز مقطعولی در این د، نتشکیل ده یوری هایتامپرااند گاهگاه توانسته حتی  دولت های بیگانه را نپذیرفته بلکهنفوذ 
ریم یک مقدار مایه نیاو چه به روی خود بیاوریم یایم اپیدا کرده دولت بیگانه نیاز به حمایت افغانستان هستی و موجودیت حفظ 

دل مباقوام کشور را بدشمنی نسبی اتحاد رمساری آنهایی است که در اثر جنگ های داخلی شرم و ننگ است و بیشتر مایه ش
  ضعیف ساختند. حدرا تا این  کشورتوانائی دفاعی و نموده 

 

 .«اخیر بوده سیزده سال شرایط عینی مملکت زادۀ غفلت و نابکاری»که شما فرموده اید:  یدیگر  ۀنکت

 و در سطحموضوع را نباید  و ضعف کرزی نسبت داد به دوران کار و زده سال اخیر وسیدرست نیست و نباید آنرا صرف به 
ل مسایجهان  و اوضاع منطقه وشرایط عینی و ذهنی ز موضع جامعه شناسانه یعنی با درک ااین و آن دید بلکه کفایت کف در 

 وه توضیح نمودوهای متخاصم داخلی را دخالت دولت های همسایه و نیرنفوذ دولت امریکا،  باید .گرفتبررسی را به تحلیل و 
را می توانسته انجام دهد  ینشان داد که چقدر دست کرزی در اجرای امور دولتی و کشوری باز بوده و چه کارهایپس از آن 

 .نجام دهدآنرا ایا نتوانسته  وکه نخواسته 
ی قدرت های خارج بند با انجو ها و که در زد ومی توانسته قدرت های داخلی را کشور آیا  درگسترده مثالً در جلوگیری از فساد 

 ؟.استفاده شخصی نموده اند، مانع شان شود ءکشور های شان سوهمگانی خالف منافع 
رشد و عی یآرام آرام سیر طب ،خوبی برخوردار بودنسبتاً ثبات از  کشورچهل سال  که در نظام شاهیدانید  شما خوبتر می

قدرت طلبی و یا هم کسانی در تحت نفوذ ایدئولوژیک  منتهایبا اوود خان دمد سردار محچون لی کسانی جریان داشت وانکشاف 
تان پاکسسیاسی، مذهبی  باالخره مدعیان اسالم رنگارنگ در تحت نفوذ رهبران ودست به کودتا زدند  سیاسی دولت شوروی و
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تقریباً معنوی و اخالقی  ارزش هایچه اختار های مادی و سچه از لحاظ  ،بوجود آمده بودصدها سال و ایران آنچه در طول 
 .دندرباز بین را همه 

از  کشیدمی پیش را آینده ملی دولت یک حرف چگونگی ایجاد هسته های ه کسی هرگادر دوران مقاومت علیه تهاجم شوروی 
 که حاال وقت ایناین بود به اصطالح بی طرف  گاننخبپاسخ مواجه شده و حتی با تهدید و خشونت سوی دوکان داران دین 

من  ،حرفها نیست بگذارید روسها بروند آنگاه همه چیز درست می شود، روسها رفتند ولی دیدیم که چه صحرای محشر بر پا شد
توان فرار که جا های دیگر  کابل ومردم  یش بینی نموده بودم، بهرحالپ« نی نامه»را در همان وقت در مجلۀ  این موضوع

 ساختند.درد بیکران  با رنج واندند که زنده م یآنهاییا  ونداشتند جان دادند 
 

 آقای محترم عباسی صاحب!
که پس از جنگ جهانی دوم  ، همانطوریکرداعمار سال چند در مدت توان  میشهر ها و سرک ها را دانید که ویرانی  شما می

ور کش ت تاوان جنگ،با وجود پرداخ بازسازی کرده وبه زودی المان را  ندبا داشتن ظرفیت های علمی و معنوی توانستها المان 
خود  را در ییظرفیت هاچندان هم قبل از جنگ ها که انستان غاما اف ایند،یک اروپا مبدل نم هقدرت اقتصادی درجه بشانرا 

ده آنهمه چیز ها احیای بنابران  ،از دست دادنیز که داشت آنرا را اجتماعی بافت  اخالقی و ساخت و نچه  ارزش هایآ وداشت ن
  .طلبد ها سال وقت می
دانستند که ظرفیت  میحقوق بشر  دفاع از ها و نا هنجاری های داخلی، مدعیان مدافع آزادی، دیموکراسی و عالوه از جنگ

ده وعدر افغانستان لشکر کشیدند و امریکا چهل دولت با سردمداری  ی را افغان ها به تنهائی ندارند لذا بیش اززهای بازسا
طالح اما به اص نمایند میو همه چیز را بهتر از گذشته باز سازی نطقه نابود می کنند، افغانستان و م درسپردند که تروریزم را 

 .دبودند انجامش ندادنسپرده کشور را کشتند و آنچه تعهد  هشر دوست تا توانستند مردم بی گناب خواه و ناجی های خارجی آزادی
اری ترس بیکاز  عالم حقارت و محرومیت بسر می برند وبا یک پاکستان  لیون ها افغان در پی کار در ایران ومسال هاست که 

بی  از مداخالت پاکستان و ایراندولت های  ی پذیرید که تروریزم شکست نخورده وکشور را ندارند. و شما مه جرئت برگشت ب
بیچاره  مردم فقیر وو  خود استهای فکر ایجاد پایگاه  با اینحال امریکا در نکشیده اند.دست در افغانستان شان شرمانه جنایتبار 

بار  ادامه یابد وبیشتر از پیشتر باشدت جنگ در غیاب نیروهای بین المللی از آینده که مبادا به غم نان شب و روز و ترس ما 
  دیگر استبداد طالبانی در کشور مستقر گردد.

 رش به افغانستان رفته و از رئیس جمهوالمان که چند روز پی ۀنقل قول از شتاین مایر وزیر خارجبی ارتباط نخواهد بود اگر یک 
فبروری در پارلمان  13ریخ أته در بازگشت باو نماید،  ءرا با امریکا امضا« امنیتی»داد کرزی خواسته تا هرچه زودتر قرار

اما  ستشده اموریت در افغانستان مطرح بود بر آورده نأکه در آغاز م یمرکزی المان گفته است هرچند همه امیدواری های
 .«ستیزهای زیادی بدست آمده اچ

بازسازی کشور ویران افغانستان بوده  موریت سرکوب تروریزم وأچیزهای زیاد چه بوده؟ مهمترین م معلوم نیست مقصد وی از
که در ظرف سیزده سال بوجود آمده به زودی از بین کمی ، اگر بار دیگر جنگ داخلی درگیرد چیزهای که انجام نیافته اند

 .د رفتنخواه
بل سخنان المان گریگور گیزی رئیس جناح پارلمانی حزب چپ ها در پارلمان المان در مقا ۀخارج بدنبال سخنان وزیر

غان و کرد تا از سربازان اف بوده و شتاین مایر تقاضا فاجعه باردر افغانستان ملیات جنگی ععکس بر»وزیرخارجه گفته است 
 المانی معذرت بخواهند.

 « ناتو در افغانستان یک اندازه شکست خورده است.» ه:استمدار حزب سبز ها چنین گفتهمچنان یورگن تریش سی
 نسر انجام ای»کید نموده گفت أعملیات های جنگی اردوی فدرال ت رد اصولی همه ،به اسم گیزی براز نمایندگان یکی دیگر 

 «جنون باید پایان یابد.
 

ا و متحدینش بر افغانستان فهم و درایت آنرا می داشتیم و میدانستیم که هدف این ورود باید از روز اول تهاجم امریک ما» :-4پ  -1 -ص
و حوادث مرتبط بعدی رخ نمی داد چنین توجه  2001روزی نبوده اگر واقعه یازدهم سپتمبر  ناخواسته نجات مردم افغانستان از بدبختی و سیا

 «بحال افغانستان مبذول نمی گشت.
 

 آقای عباسی !محترم 
ه هیچ دولتی خاص از برای دانند ک میاز دیر زمان بدینسو  حتی وجهان دریافته  افغانستان ومه مردم هکیست که نداند، اینرا 

دهد و دارائی اش را به رایگان به  جان سربازان شان را به کشتن نمی ،حقوق بشر برای مردم دیگرخاطر دفاع از ه بخدا یا 
دانند نچیزی نیست که افغان ها  ندیده منظور چه هدفی آنها به کشور ما لشکر کشاله که بمسئدانستن این  ،رساند مصرف نمی

نداشت ود خآنرا در توان مردم افغانستان  ،کردند می ییا نمی دانستیم آنها تصمیم شان را می گرفتند وعمل ودانستیم  یچه مولی 
یا حاال  بود؟ و بهتر کشور درژیم طالبی رند احیاناً اگر نمی آمد آیا، می شدشان به کشور لشکر کشی  و گیری تصمیمکه مانع 

 .هاست که ن ممعلو ؟میئآنها را وادار به اجرای تعهدات شان نما داریم کهتوان دانیم در  که می
 

ی کسی به ائتالف ناتو نگفت که این وطن من است و شما برای حصول اهداف خود از زمین و آسمان کشوری استفاده م»: -5پ  -1ص 
 «نمائید که متعلق بمن است . . .
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اگر مقصد از مخالفت با بمباردمان  کرد؟  اله را حل میئ، چه مس«این کشور من است»کر این جمله که گفته می شد ذدانم  نمی
 ،شود میرئیس جمهور کرزی مربوط به از جان و هستی مردم که  ولیت دفاع ؤمساله ئو مسسط نیروهای ناتو افغانستان تو

رئیس جمهور نه تنها بار ها و به صراحت به نیروهای ناتو و امریکائی ها گفته که شما حق ندارید خانه های مردم افغانستان را 
مورد قوای امریکائی در وردک ضرب العجل تعیین کرد  وده چنانکه درتالشی و بمباردمان کنید بلکه اخطار ها نیز صادر نم

 هفته نیروهای شان از آنجا خارج شوند. دوکه باید در ظرف 
حشیانه های و ها و خونریزی ریخ شاهد آنهمه جنگأداشت ما در ت حل می امکان ،گفتن سخن حق جوامع انسانی با اگر مشکل
د بمیان آمدن سازمان ملل متحد و نهاد های دیگر وجو ویرانگر تا کنون با ن سوز وپس از دو جنگ جهانی خانما مگرنمی بودیم 
نشده اند، بخصوص مانع جنگ قدرت علیه ضعیف که مین صلح سراسری در جهان أت جلوگیری از جنگ وقادر به انسان ها 

 بتواند حق را به صاحبانش برساند.
 

ن تزمامداری منافع علیای کشور مطمح نظرش می بود و چنین موقف ملی گرفای کاش شخص اول مملکت از بدو مرحلۀ » :-6پ  -1ص 
می نمود که حاالدر دم واپسین غرض انحراف توجه ملت افغانستان  به دفاع از منافع حقیقی افغانستان پافشاری را از شروع کار اختیار نموده

 «ون ها دالر چپن را چپه پوشیده . . .و جامعۀ جهانی از جمیع نا بکاریها وسهل انگاری های عمدی و غارت بلی
 

 محترم آقای عباسی !
 اآی؟ در نظر نداشته است« لیای کشور رازمامداری اش منافع عشخص اول مملکت از بدو مرحلۀ »ه اید که تشما چگونه دریاف

فته بود و آنچه سه سال جنگ های داخلی و خارجی همه ساختارهای مادی و معنوی از بین ر قبول دارید که در اثر بیست و
 چندانو در رژیم طالبان افراد نیمچه باسوادی هم بودند که قبالً وجود داشت به اروپا و امریکا فرار نموده کادر فنی و اداری 

 ؟وجود نداشت
بوجود آمد دولت قانون اساسی و نهاد های از نو به کمک دول خارجی همه شاهدیم که پس از سقوط رژیم طالبان در آن وضع 

ماند  دولت تازه تشکیل شده به کودکی میده و کامالً ویران، زکشور جنگیک در  بناًء  ،از عناصر بی کفایتی تشکیل شدثراً اکو 
از لی و از سر بگذراندبه تدریج می باید مثل هر پدیدۀ دیکر دوران تکامل را  .نمی تواند روی پای خود بایستدبارگی یکه ب که 

ه دمنطقی نخواهد بود پرسیآنهم در مقام ریاست جمهوری افغانستان، را پشت سر گذاشته که دوازده سال تجربه کاری یک فرد 
 را که حاال انجام میدهی در آغاز نتوانستی انجام دهی؟  یچرا کارهایشود که 

 

ی دنین احساسی را دارند. اما آرزوهای فرکسان نیز چبسیار شما چیزیست که بی تردید  ۀآرزوها و توقعات وطن دوستان خالصه
انجام دهد همه دلخواه  ی بهی نمی تواند کاریا گروه باشد، فرد ونجامعه برای تحقق آن آماده شرایط که  زمانیگروهی حتی و 
 می شود بخصوصدرگیری و بحران عمل کند، طوریکه تجربه نشان داده است باعث سنجیده نادلخواه خود ه ب« فرد اول»اگر  و

 شته است.گیری و جنگ وجود داهمیشه زمینه درمسایه های متخاصم هوام مختلف و با موجودیت اقمثل افغانستان کشوری  در
 وجهان  از اوضاع کشور ودرک همه جانبه با بوده تا  ایناز آغاز تا کنون اول کشور  فرد ۀمهمترین وظیفاز نظر من  لذا

   ت.اس موفق بوده ر بسیار حساسزا گیری کند که خوشبختانه آقای کرزی در این کاراز جنگ و خونریزی جلو حوصله مندی
یش برد سیاست ملی در پسخن گفته اید بدون اینکه نشان داده باشید  «. . . و منافع حقیقی افغانستان یموقف ملی گرای»شما از 
همه اختالفات و تضاد  چگونه میتوان از درون این و ست؟اکدام « منافع حقیقی افغانستان»و  ؟چیست یجمهورریاست وظایف 

 ؟به آن رسیدی داخلی و خارجی ها
 یحاکمیت ملی بیان موقعیتی است که در آن یک ملت یا یک جامعه تحت سلطۀ هیچ دولت و کشورمنافع ملی یا در یک بیان کلی 

های بیگانه در امان بوده و خود دارای استقالل  . یا به عبارت دیگر حاکمیت ملی اینست که جامعه از تسلط و نفوذ قدرتنباشد
  باشد.

ده بتوانید کرارائه هم بروی کاغذ  شته باشید ودر ذهن داعالی  بسیار خوب وتصور « منافع حقیقی افغانستان»ید راجع به شا اشم
مخالف که هر و گروه های نهمه انسان ها آ با اشاره شد وبه آن آنچه در باال  باداشتید  ولی آیا اگر در جایگاه کرزی قرار می

عملی نمائید و مانع تان دلخواه ه برا هستند، می توانستید پروژه های تان  بودند ورخور دار جی بکدام از حمایت دولت های خار
بصورت فردی چنین توانائی را نداشته  یدیگر نه هیچ کس معلوم است که نه شما و نه من و ؟استفاده جوئی های شان شوید ءسو
 ندارد.  و

وس محسچندان در جهت منافع ملی ت کرزی آگیری ها و اجرا موضع اگر در اوایل کاراله پرداخت که ئبه این مسبه تکرار باید 
بهره مند باشد صرف با دانش فکری نمی تواند آنچه بخواهد  عالی هر دانشست زیرا یک فرد ولو نابغه و ازا نبوده کامالً طبیعی

یت گرفتن موقع ند بدون درنظر توامسلح نمی رقبای آنهم سیاست،  ۀبرابر همه قدرتمندان حاضر در صحنیک فرد در  ،انجام دهد
رت اعلیحضحمایت  باقت جناب کرزی ؤدانید که در آغاز تشکیل اداره م ، شما میکار مثبت و دلخواه انجام دهددیگران منفعت و 

 اتالفاخترشد  بانپائید که دیری  وافغانستان قرار گرفت  ۀس ادارأدر ر «چپن»یک  با یک سروتن وامریکا شاه و دولت  ظاهر
چارۀ دیگر نداشت یکا به غیر اینکه راه مصلحت را در پیش گرفته و موریانه وار در قدرت رخنه کند امر و با عناصر داخلی

 ،از عناصر پیرو قسیم فهیم تشکیل شده بود کامالً آغاز  داخله که در له مندانه توانست در وزارت دفاع وصهوشیارانه و حوولی 
 متشکل از عناصر منفعت جو و ینمایندگاناکثراً را که هد،  پارلمان ر دیخود تغیسیاست های اجرای در جهت یک اندازه آنرا 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

رار ترتیب حاال در موقعیتی ق و بدیننماید کمی رام و راضی توانست آهسته آهسته نیز را بوده آنها بار به مسایل ملی  بی بند و
 چانه زند.هم که با دولت امریکا د ریگ

و کاری را که اکنون می تواند انجام دهد در دوره  هدر آغاز کار نداشتست که بدست آورده معلوم اخالصه قدرتی را که امروز 
 «چپنش را چپه بپوشد» شماسخن د به فقط حال می توان .ه انجام دهدنمی توانست ی خودهای اول کار

  

موضع برحق و استوار  ناب شما می نویسید، آقای دوکتور رنگین دادفر سپنتا ازجبرای من جای بس تعجب است که » :1- پ  -2ص 
رئیس جمهور کرزی دفاع کرد، داکتر سپنتا . . . همکار و مشاور معتمد بلند رفتۀ کرزی بوده، تنخواه خوار و مسوولیت موقف و موضع 

ب ایجاو به پا ایستادن و کف زدن تعریف و توصیف را  کرزی را تائید و از آن حمایت می نماید و این کدام کارخارق العاده نبوده هیجان
داکتر سپنتا زمام دار ویا سفیر یک کشور خارجی نیست و نه سرمنشی ملل  شما میخواستید به مخالفت آمر خود نظر بدهد؟ آیا  - نمی نماید

نیست که طرفداری او از موضع کرزی مهم وبا ارزش تلقی گردیده موقف  متحد است و رئیس شورای ملی و یا مجلس سنای افغانستان هم
 «تحکم بسازد...کرزی را مس

 

 محترم آقای عباسی !
 بت مینسبلند دولتی به مقامات را صرفاً کشور اختالف بین دو از استدالل تان چنین بر می آید که شما ارزش داوری در مسایل 

 ی اهمیت و ارزش باالییامعاون اول و دوم ریاست جمهوری می باید داربعد از کرزی داوری را بپذیریم این نظر  اگر ،دهید
در حالیکه از دید آگاهان سیاسی و  هم نیست،های بی مقام چندان م باشد. یعنی از دید شما سطح دانش علمی اجتماعی انسان

مور أیک م ،او صرفاً بوده دار سیاسی و تجربی برخوراجتماعی بلند جایگاه دوکتور سپنتا در افغانستان از  روشنفکران کشور
وطن و درایت و صداقت  زکه من ا ی. با شناختام دهدجنقدرت اراده کند و بخواهد وی ااجیر معاش خور نیست که هرچه ارباب 

یا  وو لذا ا .مهم است بسیارصرفاً برای دریافت معاش کار نمی کند منافع ملی برایش  اسپنتی دارم شخص دوکتور وی دوست
 .و کف زد گذاشتبرایش احترام که ارد جا دقاطعانه از منافع کشورش دفاع نماید  که مثل او با منطق بران ودیگری کس ره
   

متًاسفانه ما تصور کردیم که جنگ امریکا بخاطر گل روی ما است وبخاطر احترام به حقوق بشر، آزادی و دیموکراسی » :-3-پ  2-ص 
دانسته  نا واین تهاجم بود  ۀاست که پای امریکا را به این دیار کشانید درحالیکه یک انتقام جوئی و فرونشاندن احساسات مردم امریکا انگیز

و خوش باورانه ویا بخاطر منافع شخصی سخاوتمندانه همه اختیار وطن خویش را به آنها سپردیم در واقعیت این جنگ امریکا بود و پای ما 
 .«در آن جبرًا کشانیده شد ورنه قرار گاه و پایگاه تروریزم آنسوی خط دیورند بوده 

 

 !قای عباسیمحترم آ
ملی شان نهفته باشد منافع که آنچه  دردانند که قدرت های جهان  می دارندشناخت و آگاهی اندک ز قدرت و سیاست کسانیکه ا

د نمای داشت خوب میبراز عملکرد شان عمل می کنند و در پی آن نیستند که افراد کشور ضعیفی چون افغانستان به دفاع از آن 
ه تصور می کردند ک»ما ارتباط ندارد. اگر بقول شما کسانی « ری یا سخاوتمندیبه خوش باو»آنها  ۀتصمیم و اراد اصالً یا بد، 

مشکل خود شان بوده باید « و بخاطر احترام به حقوق بشر و دیموکراسی استمردم افغانستان جنگ امریکا بخاطر گل روی 
  14/02/2014  کمی از خواب غفلت بیدار شوند.

 
 پایان
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