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 کاکه تيغون
  ، هامبورگ2007 می ، 20

                            

 سياست های انتحاری
 

هنوز از عرق ريزی در جشن هفتاد سالگی داکتر اکرم عثمان فراغت نيافته بودم که ديدم 
.نمی گذارند وزارت داکتر سپنتا، الاقل به هفده ماهگی برسد  

، کار بعضی همسايه های ديگر است وبعيدحکومت پاکستان در اين باره می گويد که کار  
تحليلگران پاکستانی با کنايه سخن گفته و چنين . هم نيست که زير کاسه نيم کاسه باشد

وانمود می کنند که در وزارت خارجۀ افغانستان، دستان خارجی ــ البته غير از دستان 
:جناب سپنتا ــ دخالت دارند   

يد بيشتر فعاليت های آن در خارج باشد، در حالتیجالب اين است ، وزارت خارجه که با"   
."است که بيشتر فعاليت های خارج، در وزارت خارجه است  

 رازهای سياست اسالمی ايران چنان در خم و پيچ عبا وقبا و پشم پوشيده از نظرهای ما
خاکيان است که جز جلوه های داخلی آن ــ مثل اخراج داواطلبانۀ کارگران حرامزادۀ 

.ه ــ  چيز بيشتربه چشم ما نمی رسدافاغن  
امريکا ولی از واقعۀ سپنتا وحشت زده شده، زيراتاحال باور نداشت که تکنالوژی و 

از راۀ دور نيز" ريموت کنترول " تکنبک ايران به قدری پيشرفت کرده باشد که بتواند با   
.به اهداف صلح خواهانۀ خود برسد  

سی غربی، امااز جملۀ آن اعجاز های است که ازدموکرا" ريموت کنترولی " استفاده 
.آن به خاک پاک افغانستان منحصر می شود" کاپی رايت " افتخار داشتن   

.در اين ميان انتظارات روشنفکر افغانستان کمی عقل گريزانه می نمايد  
اصالً  مشکل روشنفکران افغانستان اين است که فکر می کند، پارلمان افغانستان جای 

مشکل پارلمان افغانستان نيز اين است که گمان می کند. ن و بی سوادان استجنايتکارا  
اتهام فلسفه و دانش و پژوهش بر. وزارت خارجه جای جنايتکاران و بی سوادان است  

.وزير خارجه ناشی از همين طرز ديد است  
 فرق پارلمانی ها با روشنفکران ما در اين است که روشنفکران، خود را جدی نمی گيرند

.وپارلمانی ها ديگران را  
اين . تظاهرات برای پشتيبانی از سپنتا را می توان يه حساب درخشش های تيره گذاشت

 تظاهرات در هرات آغازشد و بعد از آغاز نشدن در جاهای ديگر، احتماالً  هم منحصر به
در مقابل ، حريفان داکتر که متهم به قوم گرايی هستند، ثابت . هرات باقی خواهد ماند  

 کرده اند  که وقتی پای منافع ملیِ  شخص آن ها در ميان باشد، برخورد آن ها فرا قومی
اين سوی آب های هيرمند يا آن سوی آن؛ اين سوی خط ديورند يا. و فرامنطقه يی است  

اصل آن است که بايد فراتر از مرزهای ديگران انديشيد و.  کندفرقی نمی. آن سوی آن  
.خوش درخشيد و روز گذرانيد  

 پارلمان افغانستان که تا حال از زور خود آگاه نبود، امروز ديگر مطمين است که اگر فردا
 بخواهد، می تواند حتی در مورد سرنوشت برنامه های هسته يی ايران نيز تصاميم عاقالنه
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.حمدی نژاد و احمدی نژاديان را بر سر عقل بياوردبگيرد و ا  
با اين استيضاح ها ، پارلمانی های ما کار رابه جای خواهند رساندکه فردا روزحتی 

گريبان وزير خارجۀ اسبق، داکتر عبداهللا را بگيرندو بگويند، چرا در بدل شهادت استاد 
دو نفر طبله نواز آلمانی را بهمحمد هاشم طبله نواز که در آلمان به وقوع پيوست، الاقل   

"وگرنه آمدم! برا: " شهادت نرساندی و هم برای سفير شان يک اس ام اس نفرستادی که   
  

.از خدا می خواهم تا آن روز زنده نباشم که  تحمل ديدن اين همه آبروريزی را ندارم  
 
                       
 


