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۰۲۰۲ دسامبر ۰۲تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

"روایتی ازدرون "بر کتابنظری   

 قسمت دوم و آخر

 

 بارها در مورد ایشان مطرح گردیده کههم پرداخته اند به انتقاداتی " وایتی از درونر"در کتاب   داکتر سپنتاآقای   

دموکراسی و اصول نکه خود را طرفدار حاکمیت قانون این مورد بوده که آقای سپنتا با وصف آانتقادات اکثرأ دراست 

به او رای عدم اعتماده داده وی با نادیده گرفتن فیصله ولسی  ۰۲۲۲در ماه می   اخالقی دانسته ولی وقتی ولسی جرگه

وزیر امور خارجه باقی ماند، داکتر سپنتا در توضیحات خویش سعی نموده با جرگه مدت سه سال دیگردرمقامش بحیث 

کتاب، فیصله ستره محکمه نقل و ه ادامه کارخویشرا در وزارت امورخارجه توجیه نماید، دراتکا به فیصله ستره محکم

 .شده استمغایر با قانون اساسی دانسته  ایشانمبنی برعدم اعتماد به تصمیم ولسی جرگه   در آن

است یگرازاستقالل کامل برخوردارازکشورهای د یتعدادمحکمه درفیصله های خود مانند  سترهآیا درکشورما ولی  

های ستره محکمه درحقیقت عملی نمودن خواست های مقامات دولتی بوده و حکومت  تجربه نشان داده که فیصله  ؟

کتاب  ۰۴۱صفحه درحالیکه در ش استفاده برده است، آقای سپنتاخویتصامیم حکمه جهت مشروع جلوه دادن ازستره م

خویش فیصله ستره محکمه را که در مورد ایشان صادرگردیده جمله به جمله نقل ودرمورد مشروعیت ادامه وظیفه 

کتاب، فیصله دیگرستره محکمه را در مورد تعین یک ثلث  ۰۱۲اند ولی در صفحه  نمودهن تمسک خویش بر آ

نو جرگه از میان شورای والیتی را به دلیل اینکه هنوز شوراهای ولسوالی وجود ندارد، نقض صریح اعضای مشرا

 .قانون بوسیله ستره محکمه و فاقد مشروعیت تلقی نموده اند

کتاب ،آقای سپنتا ازاینکه بعلت عدم همکاری او نتوانست از قاچاق سگرت،شراب و غیره اموال  ۰۲۱در صفحه   

هیچ کس حتی یک تن هم در درون حکومت پشتیبانی نه نموده و من   "سد یبرازتأسف نموده چنین مینوجلوگیری نماید ا

آور نموده ل خودش دردمگر چه کسی آقای سپنتا را واداربه چنین سکوت بقو  "سکوت کردم و چه سکوت دردآوری

دای ضمیرخویش درهم شکسته و خفتبار را با نسکوت بود ؟ آقای سپنتا میتوانست این سکوت درد آور یا بهتر بگوئیم 

یک نفر حاضر به همکاری برای ش ن به گفته خودکه حتی در آ با استعفی و عدم همکاری خویش با حکومتی

برای دائم آرام می نمود ولی چرا آقای سپنتا سکوت دردآور را   جلوگیری از قاچاق اموال با اونیست ،وجدان خویشرا

 ترجیح داد؟
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یان ده سال همکاری ایشان با تیم آقای کرزی این اولین باری نبود که ایشان سکوت نموده، در بدون شک در جر    

ی وقتی زندان بگرام به مقامات افغان تسلیم گردید، در پهلوی زندانیان عاد  بعد از گفتگو های طوالنی ۰۲۰۰سال 

به جبهات جنگ رفته و تا کنون علیه دولت می بعد از رها شدن مستقیمأ   ها واین افرادرتعداد افراد خطرناک نیزاز بند 

 : کتاب به این موضوع چنین اشاره نموده ۴۲۲  جنگند، وی در صفحه

رئیس جمهورما ، به مجردی که کنترول زندان بگرام را از امریکائی ها گرفتن بجای محاکمه قانونی افراد مجرم و " 

 "ک را هم آزاد کردان خطرناردن افراد، همه را حتی جنایت کارسره وناسره ک

آن وقت که چرا دراماآکنون بعد از گذشت چندین سال آقای سپنتا از رها شدن آن افراد در کتاب خویش انتقاد نموده 

بحیث مشاور امنیت ملی آقای کرزی برعالیتری مقام امنیتی کشورتکیه نموده بود این موضوع را به آقای کرزی در 

، و اگر آقای گرددوده و باید از آن جلوگیری خطری به امنیت ملی کشور ب میان نه گذاشت که رهائی افراد مجرم

دست به چنین اقدام زده کشوردریک موضوع مهم امنیتی   و رایزنی با مشاورامنیت ملی خویش  کرزی بیدون مشوره

قای کرزی باشد در اینصورت الزم بود آقای سپنتا بعوض سکوت بخاطر منافع علیای وطن و در اعتراض به تصمیم آ

 .هم خاموشی را ترجیح دادهبازاز مقام خویش بحیث مشاور امنیت ملی استعفا داده ولی آقای سپنتا در آنوقت 

 

کندز را بار اول " کتاب خویش آقای سپنتا در مورد خرابی اوضاع امنیتی درآنوقت چنین مینویسد ۰۲۱در صفحه   

 "بار دوم از میدان هوائی تا مقر والی بوسیله هلیکوپترزمانی دیدم که به همه جاهای آن والیت سفر می شد و 

در قدم اول   ؟  تی بعهده کی بودهیپرسشی که دراینجا مطرح میگردد اینست که مسئولیت این همه خرابی وضع امن

وقتی یک   مسئولین عالیرتبه امنیتی ومنجمله جناب سپنتا بحیث مشاور امنیت ملی کشور، دراکثر کشورها معمول بوده

وضع بطرف خرابی پیش رود مقام مربوطه با گرفتن مسئولیت  یدهد را در وظایف خویش ناتوان دمسئول امنیتی خو

اطر حادثه ای که مستقیمأ برآن کنترول نیز بخ  خرابی اوضاع از مقام خویش استعفا داده، بعضأ یک مقام ارشد امنیتی

نداشته ولی درساحه کاری وی قرارداشته ازمقام خویش کنار میرود ازآقای سپنتا بحیث کسی که سال ها در المان 

هند بخاطر حمله تروریستی زندگی داشته توقع میرفت تا پابند این اصول اخالقی بوده ، چند سال قبل مشاورامنیت ملی 

شهرممبی که در آن تعدادی کشته و زخمی شدند از مقام خویش استعفی نمود ، آیا تنها خرابی وضع کندز در یبرهوتل

فاصله راه میدان هوائی الی مقر والیت رابا هلیکوپتربپیماید کافی نبود که آقای سپنتا بحیث   که آقای سپنتا ناگزیر شده

برای شهرواندان کشورش اعتراف و از مقامش شجاعانه مشاور امنیت ملی برضعف و ناتوانی خویش در تأمین امنیت 

کنار میرفت؟ این توقع از آقای سپنتا بخاطری هم بود که وی همیشه خود را پابند به اصول اخالقی در سیاست دانسته و 

 .نموده است اشارهب خویش بار ها به این موضوع در کتا

 ه که از دو روئی آقای کرزی پرده بر میدارد، آقای سپنتا مطلبی جالبی آمد" روایتی از درون"کتاب  ۱۰۵در صفحه   

 ی در کرزی نشسته بودیم و میان ما بحث جدبعد از این که اشرف غنی جانشین کرزی شد روزی در منزل   "مینویسد 
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باره ای قرارداد امنیتی با ایاالت متحده صورت گرفت ، کرزی به من گفت که من همان روزی که اوباما به من گفت 

ه باید روابط خارجی افغانستان با هند باید طوری تنظیم شود که مورد تحریک پاکستان نشودحتا همان لحظه که ک

او همه روزه ما را می .... تصمیم گرفتم که با امریکا قرارد داد امنیتی را امضا نکنم   قصرسفید را ترک می گفتم

تی چانه زنی کنیم و این درحالی بود که او قبأل تصمیم گرفته فرستاد تا با امریکائی ها روی پیش نویس قرارد داد امنی

 ."بود چنین سندی را امضا نکند

خواهد بود الزم است آقای کرزی اگرحاضر نیست ملیون ها است که به گمان اغلب نیزهمینطور اگر حقیقت چنین  

و   نماید حد اقل از آنعده وپیرمردان دالر پول بیت المال را که برای تدویر جرگه مشورتی در کابل به هدرداده جبران

پیرزنان وبزرگان وطن که با قبول مشکالت و خطرات گوناگون از والیات دور دست و ولسوالی ها جهت اشترک در 

جرگه مشورتی به کابل آمده، معذرت بخواهد، اینست به بازی گرفتن هزاران انسان وطن و بهدر دادن ملیونها دالر پول 

که هنوز هم در خیال بازگشت به قدرت است، وی در آخرین روز و فریبکار دو رو  یک سیاستمدار بیت المان بوسیله

 .برای معاش کارمندان دولت وجود نداشتپولی حد ازپول تهی نمود که در آن  های قدرت خویش بیت المال را تا آن

ای قبلی تا کنون حاضرنشده مسئولیت حقیقت تلخ در کشور ما اینست که هیچ سیاستمدار ومقام عالیرتبه در دولت ه  

حوادث واتفاقات غم انگیزی را که در دوره کارآنها بحیث مقام عالیرتبه آن دولت بوقوع پیوسته است بپذیرند، این عدم 

در سالهای دهه صحنه قدرت کشورما در جریان چهار بازیگراناز طرف که پذیرش مسئولیت را میتوان در کتاب های 

آقای حسن شرق صدراعظم حکومت چپی " کرباس پوشهای برهنه پا "د کرد، از کتاب مشاه انتشار گردیده بخوبیاخیر

به   ملل را  نبی عظیمی که پالن پنج فقره ای صلح آقای" اردو و سیاست"ته تا کتاب در دهه شصت خورشیدی گرف

پادشاهی مطلقه الی از "کتاب  ومی دهه نود در کابل مساعد نمود ناکامی مواجه نموده زمینه را برای جنگ های تنظی

در شکست پالن ملل همکاران نبی عظیمی وی نیزازکه ور خارجه عبدالوکیل وزیر امنوشته " سقوط ج د افغانستان

روایتی از درون "کتاب  برائت نامه ها ادامه داشته ،سلسله نشر این نوع  اباء ورزیده وهمه ازقبول مسئولیت بود متحد 

انتشارگردیده است ، هدف ین همنیزبه رجه دردوره حامد کرزی بوسیله آقای سپنتا مشاور امنیت ملی و وزیر امورخا"

وجهه مشترک این کتابها دراینست که نویسنده های آن هرکدام خود را ازهمه حوادث و اتفاقات دوره قدرت خویش بری 

 .الزمه دانسته و بارمسئولیت آنرا بردوش دیگران گذاشته اند

، درکشوری که رئیس جمهورآن در کشوری که بازیگران صحنه قدرت خود را پابند هیچ نوع اصول اخالقی ندانند  

ملیون ها دالر پول ملت را بنام تدویرجرگه مشورتی برباد داده و مورد هیچ گونه پیگرد قانونی قرارنگیرد در چنین 

 .برائت بدهدبه سادگی با انتشار کتابی شرایط هرکس میتواند خود را 

 یردامو در یزاداره آقای کرگسترده در فساداز یدرون با وصف کتمان حقایق وچشم پوشروایتی ازکتاب حال بهر   

لذا کتاب  ،نبودمکن م به هیچ وجهاطالعات همچودسترسی به بیدون آن که برداشته ی زد وبند هاراز ها و رده از پ

قرار گیرد که میخواهند  مؤرخین و محققینی ۀدست اول مورد استفاد و منبعیک مأخذ بحیث  میتواندروایتی از درون 

 والسالم. حقیق و ریسرج نمایندئی تامریکامقامات با  ایشانره زمامداری آقای کرزی و روابط دوحوادث در مورد 


