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«درونازروایتیافغانستان؛سیاست»آشکارهایتناقض

 
جمهور کرزی  رییس« برخی از همکاران»نویسد که  رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی در حکومت حامد کرزی در قسمتی از کتاب خود )سیاست افغانستان؛ روایتی از درون( می

 «زدند. دامن می»ریکا جمهور کرزی در ارتباط به ام های رییس به شک و گمان« بزرگ ساختن مشکالت»و با « ی سیستماتیک گونه به»

 «کرد. های ضد امریکایی استفاده می جمهور هم از هر فرصتی برای صدور اعالمیه گوی رییس سخن»نماید که  برد عالوه می وی که در این مورد از من )فیضی( هم نام می

جمهور از  به رییس« مند های کامالً هدف سازی صحنه»و یا مثالی از « دور از واقعیت»، ی خودشان ی معلومات راجع به حداقل یک گزارش خبری، به گفته اما سپنتا در مستندسازی و ارایه

 اند. شان ناتوان بوده جانب من، در کتاب

 

های تلخ راجع به  از واقعیت دانم. ولی جالب این است که برخی های کاری ارگ می جمهور کرزی و واقعیت های نادرست نویسنده از رییس من مواردی از کتاب را ناشی از یک سلسله برداشت

 جمهور از آن اطالع حاصل نماید، اکنون در کتاب خود به آن مکرراً اقرار نموده است. خواست در آن زمان افشاء شود و یا رییس حضور و جنگ امریکا را که سپنتا نمی

دانم تا چند مورد مشخص را که در آن  ی مختصر الزم می های فروان داشت. من در این نبشته ها و سختی  بار بود، حساسیت جمهور خیلی مشقت گوی ریس مسوولیت من آن زمان منحیث سخن
 گردید، از دید خود بیان نمایم. زمان غالبا باعث سوءتفاهم می

 

های حامد کرزی را به  است تا بعضا محتوای اعالمیهتکرار خو گوی وی و رییس مطبوعات ارگ بودم، دکتور سپنتا از من به جمهوری حامد کرزی که من سخن های اخیر ریاست در جریان سال

ایم و نتیجه داده  کرده« ها سال»افزود: ما این کار را قبالً  و همچنان می« های رییس صاحب کم کن از ریش و بروت اعالمیه»گفت:  میل وی )سپنتا( و به نفع مواضع امریکا تغییر دهم. وی می

 است.

جمهور کرزی  های رییس  نفع موقف و سیاست جمهور کرزی بودم و وظیفهی من هدایت و مدیریت افکار عامه به گوی رییس پذیر نبود. اول اینکه من سخن اناین کار به چند دلیل برای من امک

 «نه سپنتا!»گفت که تنها وی آمر من است  بود. مواردی بود که کرزی برایم می

 
ها، مکاتب رسمی وی و  ها، خبرنامه اند. این عادت وی در مورد طرح و چگونگی محتوا و نوشتن اعالمیه خطاب کرده« کرو منیجرمای»ها یک  جمهور کرزی را همیشه برخی دوم اینکه رییس

آورد. برای من دست  تغییر میها مکرراً  نویس کرد. کرزی با قلم و سلیقهی خود در تمام پیش شد، نیز صدق می شمول سپنتا، به وی داده می حتا اسناد رسمی که از طرف مشاورین ارشد وی، به

 جمهور و وظیفه بود، و به همین دلیل این کار را هرگز نکردم. شدند، آوردن تغییر و یا عوض کردن کلمات، خیانت به رییس ها که نهایی و تأیید می زدن در محتوای اعالمیه

 

 فشار های امریکا باالی افغانستان

 

شد. در چنین  گرفت و زمینهی کار برایش نهایت مشکل می ی متناقض، کرزی و امریکا/ناتو قرار می ضی اوقات در بین فشارهای دو قوهجمهور، بع سپنتا منحیث مشاور امنیت ملی رییس
، به مشکالت وی بود جمهوری که محتوای آن بعضا خالف اهداف و سیاست امریکا در افغانستان و همچنان خواست شخص سپنتا می گوی ریاست های دفتر سخن شرایطی، نشر اعالمیه

 افزود. می

ی امریکا جریان داشت، انتظار حکومت امریکا و دفتر مشاور امنیت ملی این بود که از  های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایاالت متحده وگوها روی سند همکاری که گفت زمانی

ات امریکایی خود بدون ذکر نام، برخی از مسایل مربوط به مذاکرات دوجانبه را برای آوردن فشار باالی کابل به ها درز نکنند. ولی مقام نظرها و مسایل حساس مذاکرات باید به رسانه اختالف

د و اعزام نیرو و منابع به نوشتند که اگر قرارداد امنیتی با کابل به امضاء نرس نقل از مقامات آن کشور می های امریکایی به ی مثال، رسانه گونه دادند. به های معتبر امریکایی انتقال می رسانه

هایی از افغانستان نخواهد شد و مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان نیز گسترش خواهد  پذیر نباشد، کابل قادر به جلوگیری از بازگشت القاعده در بخش امکان ۲۰۱۴افغانستان پس از سال 

 کردند. ها اظهار می ی امریکا آن را به رسانه ی فشار بود که اکثراً مقامات بلندرتبه وسیله یافت. موضوع خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هم تنها یک
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ی فشار باالی  های داخلی تحت حمایت مالی و کنترل امریکا در کابل نیز چنین اظهاراتی را وسیله شد. برخی از رسانه ها می چنین اظهاراتی باعث گسترش فضای ترس در میان افغان

 خواستند تا کرزی قرارداد را هرچه زودتر نهایی و امضا نماید. ها آن را می دادند؛ چیزی که امریکایی ر کرزی قرار میجمهو رییس

 

ساخت. این کار در  ریک میالمللی ش های بین کرد و نکات مورد اختالف در مذاکرات و دالیل آن را با رسانه برای دفع این کار، ارگ چنین اظهارات دور از واقعیت مقامات امریکایی را رد می

 گردید. شمول مشاور امنیت ملی می ها باالی مقامات افغان، به ها و منافع افغانستان خیلی مؤثر بود، ولی همچنان باعث خشم مقامات امریکایی و آوردن فشارهای بیشتر آن راستای تحقق خواسته

نمود که نیروهای امریکایی برای درازمدت در افغانستان باقی خواهند ماند، و  ده است. ارگ بارها اظهار این واقعیت را میتحلیل ما از اهداف امریکا واقعی بود که اکنون عمالً ثابت گردی

نها سطح تروریزم را در ت بینیم که حضور نظامی و جنگ امریکا نه های تروریستی کمک نخواهد کرد. اکنون عمالً می قرارداد امنیتی در از بین بردن تروریزم و یا کاستن از سطح فعالیت

 یی بیشتر گردیده است. طور قابل مالحظه های تروریستی در کشور و منطقه به افغانستان کم نکرده بلکه حضور و فعالیت گروه
 

گیری  قرار داشت که در جبهه« وداگیگ»تعبیر خود ایشان،  جمهور کرزی، نظریات یک و یا دو فرد نزدیک به وی نه، بلکه تنهایی وی بود. کرزی در راس حکومتی، به مشکل رییس

 نظر نبود. های نادرست امریکا در افغانستان و منطقه )پاکستان(، پشتیبان و با وی همکار و هم  جمهور در مقابل سیاست رییس

 

 های خارجی روابط ارگ با رسانه

 

شد، به  هایی را که در مجالس مطرح می  یی روابط بسیار استواری برقرار کرده بود. صحبتبا برخی از خبرنگاران امریکا»نویسد که فیضی  کتاب خود همچنان می ۲۸ی  سپنتا در صفحه
 «کرد که این کار من است. جمهور هم عمیقاً باور پیدا می داد و رییس  خبرنگار ها انتقال می

 

سازی افکار داخلی و خارجی به حمایت از موقف و مواضع وی، برخی از  جمهور و جریان کرد که برای کاستن از فشارهای سیاسی و تبلیغاتی امریکا باالی رییس ی من ایجاب می بلی، وظیفه

گویی بود، اما این کار هرگز به  کار برای تحقق اهداف استراتژیک دفتر سخن« افزار»های معتبر خارجی و داخلی شریک کنم. دقیقاً این یکی از   جمهور را با رسانه رازهای درونی دفتر رییس

ها  جمهور کرزی در مورد درز رازهای دفتر وی به برخی از رسانه جمهور با مشاور امنیتی وی )و علیه سپنتا( نبود. البته، این هم درست است که رییس ی کاری رییس رابطه هدف تخریب

ی هشت صبح.  با دو رسانه بسیار نزدیک است: تلویزیون طلوع و روزنامهی سپنتا تنها  جمهور روشن بود که رابطه داشت، ولی این موضوع برای رییس« عمیقاً باور»توسط مشارو امنیت ملی 

های دفتر  دهد. ولی این موضوع با فعالیت وی را به همین دو رسانه انتقال می« رازهای»ها و   گاهی جزئیات صحبت شد که مشاور امنیت ملی وی گاه کرزی از منابع مختلف رسمی آگاه می

 جمهور کرزی طبق افکار و دید سیاسی خود و دفع فشارهای امریکا دچار سردرگمی شده بود. . این سپنتا، پیرمرد سیاست کشور بود که در مهار ساختن رییسیی نداشت گویی هیچ رابطه سخن
 

 کتمان حقایق

 

های سازمان  که خبر سرازیر شدن پول ی مثال، زمانی گونه کرد. به یورزید و یا هم از آن انکار م ها یا دوری می جمهور کرزی در تماس با رسانه در برخی از مسایل، سپنتا از مواضع رییس

اطالعی کرد. این کار باعث شد که  ها در این مورد اظهار بی استخباراتی امریکا، سیا، به دفتر مشاور امنیت ملی کرزی در مطبوعات خارجی و داخلی انتشار یافت، سپنتا در صحبت با رسانه

شد و از  ها به دفتر مشاور امنیت ملی داده می که پول شود، در حالی های سیا پیوند داده می های خبری، تنها نام کرزی به پول بیشتر گردد، چون در تمام گزارش جمهور فشار باالی شخص رییس

شود. در آن زمان من مجبور  سابق داده می در حکومت اشرف غنی کمافیجمهوری افغانستان  هایی اکنون هم به ارگ ریاست گردید. البته باید در اینجا یادآور گردم که چنین پول جا مصرف می آن

ها گفتم که این چگونه امکان دارد که  های چاپی، اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان را رد کنم. من به رسانه با برخی از رسانه  و در مصاحبه« تلویزیون یک»های  شدم تا در یکی از برنامه
 دار به دفتری که مشاور امنیت ملی در رأس آن قرار دارد، انتقال یابد ولی آقای سپنتا از آن حتا آگاهی نداشته باشد. طور دوام بارات یک قدرت بزرگ جهان بهی استخ های اداره پول

جمهور کرزی و  های شدید میان رییس فکری و مخالفت لیل عدم همد ها رد کردم. باتاسف که این کار به جمهور در موارد دیگر نیز اظهارات مشاور امنیت ملی را در رسانه من به هدایت رییس

جمهور کرزی را که یقیناً بر اساس ایجابات وظیفه بود، علیه خود  های دفتر مطبوعاتی رییس ها اشتباهاً چنین فعالیت های امریکا بود. برخی مشاور امنیت ملی وی آقای سپنتا در ارتباط به سیاست

 کنند. کردند و می ان میعنو« ضد امریکایی»و یا 

 

 آدم ضد امریکایی

 
که به تنوع سیاسی، فکری و تکثر اندیشه باور ندارند و در درک حقایق  اساس است. آنانی استم. این یک اتهام بزرگ و کامالً بی« آدم ضد امریکایی»نویسد که من )فیضی( یک  آقای سپنتا می

 زنند. بودن می« ضد امریکایی»یکا را فوراً مهر های امر اند، هر انتقادی از سیاست کشور دچار مشکل

 

 تر شده است. شمول اتباع امریکایی( در جهان بیشتر و علنی ی امریکا در جهان، امروز تعداد منتقدین سیاسی آن کشور )به طلبانه های سلطه بار سیاست با توجه به گسترش و عواقب فاجعه

های آن کشور  و نسخه« اشغال»و حضور امریکا را « ساالران را دوباره به میدان آوردند جنگ»ها در افغانستان  گوید که امریکایی می جمهور غنی اسکات گوگنهایم مشاور امریکایی رییس

 است؟« ضد امریکایی»جمهور غنی  داند. آیا این مشاور امریکایی رییس می« عمیقا ناقص از دموکراسی»هایی  برای افغانستان را نسخه

 

 … . گرفتند جای ما تصمیم می ها همیشه به امریکایی»نویسد که  کند و می امریکا در افغانستان اقرار می« های بزرگ توطئه»( به موجودیت ۱۹۹ی  سپنتا در کتاب خود )صفحهحتا اکنون، آقای 
 

سویی قرار دارد و چه چیزی مغایر  یزی با حق حاکمیت و قوانین ما در همگرفتیم که چه چیزی به سود مردم ما است، چه چ عنوان مسووالن حکومت افغانستان باید تصمیم می که ما به درحالی

 کتاب(. ۴۷۰و  ۴۶۹)صص « اصول استقالل و حق حاکمیت ملی ماست.

 

 (.۵۶۵)ص « دیدند گرفتند و آموزش نظامی می ها حقوق می انگلیس»از « از میان طالبان»بر اساس گزارش کتاب آقای سپنتا، افرادی 

 

حضور طوالنی »نماید که مردم افغانستان از  بود. وی عالوه می« شکنی، شکنجه و نقض حاکمیت افغانستان مرکز قانون»ی امریکا  نویسد که زندان بگرام تحت اداره می آقای سپنتا اکنون

 (.۳۰۲)ص « ها در کشور خسته شده بودند پایان آن های بی خارجیان و خشونت
 

های  ها در افغانستان است. اما با اظهار چنین واقعیت های آن های بزرگ غربی و سیاست جمهور کرزی در ارتباط به قدرت زمان رییس های آن این خود خالصه و تأیید موقف و حرف

مبدل شده است « ضد امریکایی»نون به یک آدم اک بیند؟ آیا او هم ی امریکا را می چیز توطئه شده است و یا اینکه او هم در همه« نوسانات روانی»ی کشور، آیا باید گفت که سپنتا دچار  دهنده تکان

 زند؟ ها در ارتباط به امریکا دامن می های افغان که به شک و گمان

 

د به مردم گفت و نباید ی آن یک گام مثبت است. حقایق هر چه باشند، آن را بای های تلخ و انتشار این کتاب توسط آقای سپنتا برای کشور و آینده اگر چه کمی دیر است ولی بیان برخی از واقعیت

 چیزی را کتمان کرد
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