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 فضل هادی
 

 مخالفان داکتر سپنتا" يای"تا " الف"از 
 

 واليت هرات، اولين وزير خارجة افغانستان است که از 1333داکتر رنگين دادفر سپنتا متولد 
داکتر سپنتا فرزند شاه علم طاهری از متنفذان . نمايندگان منتخب پارلمان، رأی تائيد گرفت

ل، ترکيه و آلمان بپايان رسانيده و در حقوق هرات است که تحصيالت عالی خود را در کاب
او مدتی را بحيث استاد در دانشگاه آخن ايفای وظيفه کرده و بر لسان های . سند دکترا دارد

 .دری، پشتو، ترکی، آلمانی و انگليسی تسلط دارد
با احراز کرسی وزارت خارجه توسط داکتر سپنتا، عمده ترين تغيير در سياست خارجی 

 روشن شدن برخی ابهامات در رابطه به سياست پاکستان در خصوص افغانستان افغانستان،
بود و داکتر سپنتا توانست جهان را باين امر معتقد گرداند که خاستگاه اصلی تروريزم در آن 

او برای اين . سوی سرحد قرار دارد و بايست در جنگ با تروريزم، خشکانيدن چشمه های تمويل آن در نظر گرفته شود
 .راحت خود، بهای اندکی نپرداختص

مخصوصًا آنانی که با رئيس . مخالفان سپنتا در واقع مخالفان يک فرد نيستند، آنان مخالفان يک انديشه و روش اند
جمهور کرزی اختالف دارند، بعلت آن که سپنتا در مصاحبه يی خود را عضو تيم رئيس جمهوری خواند، با او مخالفت 

ست ببينيم که مخالفان او در دو مرحلة کاری او بحيث مشاور رئيس جمهور و وزير خارجه، چه می ورزند؛ ولی بهتر ا
 .اختالف نظر هايی با او دارند

 
 :سپنتا بحيث مشاور روابط بين المللی رئيس جمهور

ی خود را همزمان با ارائة نظريات سازنده، او ديدگاههای انتقاد. سپنتا از فعالترين مشاوران رئيس جمهور کرزی بود
نيز برئيس جمهور ارائه می کرد؛ چيزی که بيشتر کسان بحق يا ناحق از آن هراس داشته و يا هم توانايی تحليل و انتقاد 

 .را ندارند
برخی از سران مجاهدين و حتی . بحث عدالت انتقالی در افغانستان، برای داکتر سپنتا درد سر های زيادی آفريد

 که برداشت درستی از عدالت انتقالی نداشتند، احساس کردند که تطبيق عدالت انتقالی، کمونيست های بازگشته از خارج
 !يعنی رساندن دست مردم به يخة آنان

داکتر سپنتا طراح برنامة عدالت انتقالی نيست، اما بارها به تشريح و توضيح آن پرداخته و شايد هم اصالحاتی را در آن 
عدالت انتقالی، گذشتة جنگی و خشونت آميز را به آيندة مسالمت آميز پيوند زده و به با آن که . برنامه وارد ساخته باشد

حقيقت يابی کمک می کند؛ ولی تعبير و تفسير نادرست از آن سبب گرديد تا عدالت انتقالی منحيث يک پروسة مجازات 
عنعنات سبب می گردد تا جانبين از متأسفانه در افغانستان، بيشتر از هر چيز ديگر رسوم و . مجرمين جنگی شناخته شود

حال آن که ميليون . اعتراف به شکايات و اشتباهات در گذشته، اباء ورزيده و آن را نوعی توهين نسبت به خود تلقی کنند
ها انسان اين سرزمين، انتظار تطبيق عدالت انتقالی و دريافت تضمين برای جلوگيری از تکرار جرايم جنگی را می 

 .کشند
، طرح عدالت انتقالی، پديده يی بود که طبيعتًا مخالفت عده يی را در برابر داکتر سپنتا برانگيخت و آنان او را بهر حال

شايد مصاحبه های بعدی او در خصوص حمايت از تطبيق عدالت انتقالی و بهمين . در لست دشمنان خود شامل ساختند
 .ستان صرفًا از مجرای رسمی بود که مشکل آفرين تر گرديدگونه حمايت از برقراری روابط کشور های خارجی با افغان

 
 :سپنتا بحيث وزير خارجه

هنگامی که داکتر سپنتا بعنوان وزير خارجه بپارلمان معرفی گرديد، بسياری ها باين باور بودند که او رأی الزم را 
نزديکی او با رئيس جمهور سبب گرديد تا . مؤفقيت داکتر سپنتا برای عده يی بسيار غير منتظره بود. بدست نمی آورد

مخالفانش شايعاتی را پخش کنند که گويا رئيس جمهور او را نه برای وزير شدن که برای رد شدن بپارلمان معرفی کرده 
يجاد کنند که چنان نشد و ناگزير مرحلة دوم تخريب آنان می خواستند باين ترتيب ميان او و رئيس جمهور فاصله ا. بود

مرحله يی که در آن در داخل و بيرون پارلمان و حتی در داخل دستگاه حکومت، فعاليت هايی بر . داکتر سپنتا آغاز يافت
 .ضد او شروع شد

الفان داکتر سپنتا داد تا بهانة خوبی را بدست مخ" مهاجران بدون مدرک"اخراج اجباری عده يی از افغانان از ايران بنام 
آنانی که در نتيجة ريفورم در . بتوانند چند و چون های پيشين از ناحية عدالت انتقالی و موارد ديگر را با او تصفيه کنند

مقاالتی . وزارت خارجه، امتيازاتی را از دست داده بودند، بيشتر از رهبران دست بکار شده و به جو آفرينی پرداختند
بيشترين اين . لی کم محتوا نوشته شد و باين و آن سايت انترنت و نشريه ها در داخل و خارج فرستاده شدبلند باال و
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مقاالت توسط کسانی نوشته شد که از کرسی های مختلف در سفارت های افغانستان، مخصوصًا در لندن و دهلی کنار 
 .زده شده بودند

سفارت های افغانستان کامًال هويداست، بصورت سيستماتيک پخش سه سايت انترنتی که وابستگی شان بکارمندان سابق 
 .مقاالت عليه داکتر سپنتا را آغاز کردند

گزارشات نادرست و نامستند در اختيار گردانندگان . وابستگان سياسی آنان در داخل وزارت خارجه نيز بيکار ننشستند
 .می گذاشتندسايت ها قرار گرفت و نام ريفوم در وزارت خارجه را تصفية قو

توطئه بحدی وسيع و همه جانبه طرح شده بود که هنگام استيضاح در پارلمان، وقتی داکتر سپنتا گفت که حمايت ما از 
احداث بند سلما، مخالفت ايرانيان را برانگيخته است، دفعتًا يکی از مخالفان او آواز کشيد که ما را جاسوس خطاب می 

 !کند
رئيس پارلمان راهی ديگر . ن رأی گيری، داکتر سپنتا با تفاوت يک رأی رد صالحيت نشدبا همه آمادگی ها، در نخستي

اين حرکت سبب شد تا رئيس . سنجيد و کار را بجايی کشاند که رأی گيری مجدد برای عين موضوع صورت گيرد
نون دانست، اصوًال جمهور قضيه را به ستره محکمه ارسال کند و آن گاه که ستره محکمه حرکت پارلمان را خالف قا

آنان هرگز . بايد قضيه پايان يافته تلقی می شد؛ ولی سر و صدای مخالفان او بلند شد که رأی پارلمان بايد رعايت شود
 .دليل و مدرکی که رأی گيری مجدد را سازگار با قانون نشان دهد، ارائه نداده اند

همت، بهتان و افتراء می بندند تا مگر از سويی امتيازات از مخالفان او هنوز در کمين اند، شايعاتی پردازی می کنند، ت
دست رفته را بدست آورده و وابستگان شان را به سفارش در وزارت جا دهند و از سويی ديگر، خاطر خود را از 

م می توان گفت که مخالفان سپنتا در موجوديت او از چند مورد بي. تشويش عدالت انتقالی و موارد ديگر آزاد سازند
 :دارند
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