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  نظری برکتاب روایتی از درون

(قسمت اول)   

 

حامد کرزی آقای ی در دوره رنگین داد فرسپنتا وزیر امور خارجه و مشاور امنیت مل اطالع دارند، آقایطوریکه    

، بدست نشر سپرده اند، "سیاست افغانستان، روایتی از درون "ما اخیرأ کتابی را تحت عنوان اسبق کشوررئیس جمهور

تحصیل و فعالیت های سالهای جوانی خویش تحوالت چهاردهه ب بعد ازمرور زندگی شخصی ،جناب سپنتا دراین کتا

با نماینده گان و هیأت های  تا مالقاتگرفته با کشورهای همسایه  داده ازروابطقرارسی راخیرکشور را مورد بر

، بیش ازیکصد صفحه این کتاب به مذاکرات و د ان ادهشرح دکتاب در نآیات ا جزرا ب همه ورهای متحابهعالیرتبه کش

 .کرزی با مقامات امریکائی وسفر های ایشان بخارج اختصاص داده شده استی آقاومگو های بگ

به صحنه سیاسی در بی بی سی  وگزارش پخش یکی دو مصاحبهبعد از  ۷۱۱۴ الس در  سپنتارادفن درنګی آقای  

 آقای با تاپنس آقاینزدیکی  ،بودحامد کرزی  آقایطی قریب ده سال یکی ازنزدیک ترین افراد به  وکشور وارد 

 کتاب از مطالعهکشیده اند،ش تا کنون نیزادامه داشته و در این روزها هردو، موضوع تدویر لویه جرگه را پی  کرزی

به حامد کرزی معرفی  ۷۱۱۴ر قبلی کشوردر سال آقای سپنتا بوسیله آقای قیوم کرزی برادر رئیس جمهوبر می آید که 

قیوم کرزی از امریکا تنظیم میگردید ،در  آقایو درروزهای نخست حتی مالقات و دیدارایشان با آقای کرزی بوسیله 

خواهش کرد یک  من  زو ا...از امریکا به من زنگ زده  کرزیقیوم " ن باره چنین آمده است کتاب در ای ۱۱۱صفحه 

بحیث  ابتدا درمقام مشاور امور بین المللی ، بعدأ وزیر امورخارجه و در اخیر آقای سپنتا" ببینم  یس جمهوربار با رئ

 .در سفر و حضر در رکاب آقای کرزی قرار داشت  مشاور امنیت ملی آقای کرزی

ت و چند و چون آن بیان داشته أبا همه جزی رئیس جمهور راو سفرهای  مالقاتها درکتاب خویش درحالیکه تاپنس آقای   

أ تقریبو برادران آقای کرزی اطرافیان مالی و سوء استفاده های  دولتیر مورد فساد مالی ،غصب امالک ولی د

نه ی آنها را درویشاهای هوائکه سفر آنقدر پیش میرودبعضأ از خانواده کرزی  مجیدوی درت خاموشی اختیار نموده

خانواده کرزی درویشانه سفرمیکردند که کسی نمی اعضای " مینوسد ایشان  کتاب ۱۱۱  در صفحه نمودهتوصیف 

یس جمهور، های معمولی برای خانواده رئ به نظر آقای سپنتا سفربا طیاره  "دانست آنها خانواده رئیس جمهور هستند

 چارترسفر نمایند ،ه های خاص باید در طیارکشور جمهور بخاطر منسوب بودن شان به رئیس الزمسفر درویشانه بوده 
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ه هرکدام مالک ثروت های نداشته بلکزندگی درویشانه خانواده جناب کرزی نه تنها  دیگریستچیزی  تولی حقیق 

ورین عالیرتبه بطور وسیع در امورات دولتی و تعین مامگردیده اند، از آن گذشته برادران رئیس جمهور اسبق  عظیمی

قیوم کرزی که در امریکا زندگی داشت  آقایکه مثال زنده آن همین معرفی آقای سپنتا بوسیله  نمودهدولتی دست درازی 

که  گفته میشدد ، دیگر ایشان بواخیلوال بوسیله محمود کرزی برادرمعرفی آقای زبراساس گزارشات آنوقت و یا 

   .ی میگردیدمعرفبه رئیس جمهور کرزی آقاییرتبه دولتی بوسیله برادران اکثرکارمندان عال

از  ایشاناوامر ازوی عکس العمل که  به رئیس جمهور کرزی اطمینان داده بود که آقای سپنتاین به نظر میرسید چن  

نخواهد با تصامیم وی و وی هیچگونه مخالفتی  تجاوز نه نموده ،های خورد وکوچکانتقادنظر و بعضأ ابراز ۀمحدود

نبود که انتقاد جدی و یا مخالفت همکاران نزدیک خویشرا تحمل نماید،  کرزی آدمیآقای کرد، اگر چنین نمی بود 

 چندین وزیر ومامور عالیرتبه دیگروست گرفته تا محقق وداز بشر که سیزده سال حکومتداری وی نشان دادتجربه 

علی الرغم گرفتن رای عدم را ، اما آقای سپنتا هاز قدرت کنارزده شدفورأ  ی کرزیآقاهرکدام با کوچکترین مخالفت از

  .داشت  خودبا تا آخرین روز ها اعتماد از ولسی جرگه 

حتی یکبارهم دیده نشده که آقای سپنتا دربرابرتصامیم آقای کرزی به مخالفت جدی  همکاری جناب سپنتا طی ده سال    

:  استاشاره گردیده  چسپیدل مطلبکتاب به  ۷۱۱۷ صفحهه باشد در برخاسته و یا از اجرای تصامیم وی سرباز زد  

 بین کنفرانس یک در اشتراک جهت شما همسر برای دعوتنامه یک که گفت جمهور رئیس به رسول زلمی روزی“

 در(  بود خانمش منظور) داکتر حال بخواهید معذرت محترمانه بسیار گفت جمهور رئیس ؟ بگویم چه است آمده المللی

 خان یک که است دیده کسی چی حال تا که بنویس اما بخواه معذرت گفتم رسول زلمی به من نیست خوب ها روز این

و گفت  کرد؟ رئیس جمهور نگاهی بمن باشد داده را المللی بین کنفرانس یک در مشارکت اجازه همسرش به قندهاری

 ”راست خو میگوئی

برعملکرد رئیس جمهور کرزی نداشت بلکه او را بیشتر پابند سنت های قومی نموده و  نه تنها تاثیرینه کنایه ها اینگو

که سالها در   درحقیقت یک نوع تائید عملکرد آقای کرزی بحساب آمده در اینجا آقای سپنتا بحیث یک تحصیلکرده

 ۷۱ان قندهار نه بلکه رئیس جمهورافغانستان در قرن فراموش نموده که حامد کرزی دیگر یک خ المان اقامت داشته

 کشوربرای سایر زنان  ینمونه و مثال انستخانم اول کشور که میتو یستحاضر ن رئیس جمهور کشوراست وقتی 

اشتراک در حیات  توقع کشو زنانسایرازچگونه میتوان یرد گ فعال سهمکشورو خیریه لیت های اجتماعی در فعا باشد

                                                                           داشت؟ سیاسی اجتمای واقتصادی کشور را

ان آقای کرزی دها مورد فساد و قانون شکنی دردستگاه دولتی در زم ازروایتی از درون همانگونه که اب در کت   

نیت سرازیر دفتر شورای ام  از طرف استخبارات خارجی به  ، از پولهای که بطور منظمهیچگونه خبری نیست

اظهار بی کامأل ین مورد خویش در  ب و نیز درچندین مصاحبهاطالعی در دست نیست ایشان در کتامیگردید، نیز

ه یک دفترشورای امنیت دشواربوده که چگونه ممکن است مسئول درجتا اندازۀ  خبری نموده اند،البته قبول این امر

 برخوردار بوده،   امات از صالحیت عام و تاموی درهمه مقدر حالیکه مالی دفترخویش بی خبر باشد،  ازموضوعات

 در، در این رابطه  بوده پیشنهاد شد ی میدانست که بویداشتن صالحیت الزم را شرط قبولی پستحتی ایشان 
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به حامد کرزی از طریق قیوم کرزی پیام دادم که حاضرم مشاوریت وی در امور بین "  آمدهچنین کتاب  ۱۱۷  صفحه 

و بی صالحیت نباشم و دفترم نیز در داخل ارگ و نزدیک به  المللی را بپذیرم مشروط بر این که مشاور بی کاره

 "برای من افتخار است که شما همکار من شوید" رئیس جمهور تیلفون کرد و گفت که   "رئیس جمهور باشد

تا در داخل ارگ و در کنار دفتر رئیس جمهور موقعیت نموده شخصی که موقعیت دفترخویشرا نیزخودش تعین  بنأء

باشد؟ بهر حال چنین به نظر میرسد کامأل بی صالحیت در امور مالی آن دفتر ن است آن شخص داشته باشد، آیا ممک

وارد نماید ،  لطمهینده آقای کرزی و نزدیکان وی که به موقف آ وگزارشهای قای سپنتا از افشای هرگونه مطالبکه آ

 .خود داری نموده است

باشد در زگار نسازیاد که شاید با واقعیت  شدهنگاشته مطالبی وهنتون کابل در مورد محیط پ،کتاب  ۱۱۱در صفحه 

 : آمده استکتاب چنین 

روزی از دهلیز دانشکده حقوق رد می شدم که یک استاد با احترام زیاد مرا به چای دعوت کرد گفت داکتر " 

ت فرو رفتم باورم پنجشیری هستم ، در دانشگاه کابل با چنین برخورد مٌودبانه از جانب استادان عادت نداشتم در حیر

نمیشد که در دانشگاه های ما هنوز هم کسانی هستند که با انسانها از روی صمیمیت بدون حسادت و بهره گیری از 

 "واژگان کوچه و خیابان صحبت کند 

توهین به همه استادان و  ن شکبدو از بزرگترین مرکز تحصیالت عالی کشور وکوچه بازی ارائه همچوتصویرمنفی  

مندرج در کتاب   براساس معلومات است،نه عمل غیر منصفایک  بوده وفرهنگی کشورمرکز علمی و آن  محصلین

مدت یک یکنیم سال در فاکولته حقوق   یعنی زمان شهید داود خان( ۱۷۷۴)   ۱۵۱۵ -  ۱۵۱۴،آقای سپنتا در سالهای 

این سطور  تصادفأ نگارنده  "است گردیده جهت ادامه تحصیل عازم ترکیه  پوهنتون کابل مصروف تحصیل بوده بعدأ

 محیطهر که دراستثناأت را  اگر از "اما نتوانستم ایشانرا بخاطر بیاورم ه حقوق محصل بوده نیز درهمان سال درفاکولت

، بنده در جریان بودادب کشورمرکزعلم وبزرگترین پوهنتون کابل مخصوصأ درآن سالها   گذاشتهکنارجود دارد و

تنزل نموده باشد،  به یاد ندارم مباحثات در آن محیط اکادمیک به سطح کوچه و بازارحتی یکبار هم چهارسال تحصیل 

آنصورت ، درباشدترکیه و بنده نیزاز تحصیل فارغ گردیده  دریشان اگرهدف ایشان سالهای بعد از کودتای ثور که ا

اغلب از  یاد نموده به گمان توصیفو و ایشان از وی به تمجید   نیزهمین آقای پنجشیری که ویرا به چای دعوت نموده

کامأل طبعی پوهنتون که  دز برخورد توأم با احترام یک استاب است که جناب سپنتا ا، لذا عجبودهاستادان همان سالها 

  .در تعجب افتاده اند داردهیچگونه شگفتی ن جایبوده و

 نور بیا                                                                  

                                                                  


