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 مزدک رويگر

 قوی کوشان و اکبرزيوری پاسخی به
                          

جرگه در مورد استيضاح و اصدار رای عدم اعتماد به دو تن از وزيران کابينه حکومت افغانستان  حرکت اخير ولسی
 به آينده و بدون شک بررسی موضوعات مهم و اساسی که. سروصدا های زيادی را در مطبوعات به راه انداخته است

بايد هر فرد در اين راستا مسووليت وجدانی  گيرد وظيفه هر شهروند يک جامعه بوده و می سرنوشت يک کشور تعلق می
جرگه در اين حرکت خود به دليل اخراج مهاجرين از ايران، وزير امور خارجه  که ميدانيم ولسی طوری. خود را ادا کند

. ن را طی سه جلسه مورد استجواب، استيضاح و سرانجام سلب اعتماد قرار دادگا و وزير امور مهاجرين و عودت کننده
باشد که اين موضوع  اش اخراج مهاجرين افغان از ايران می جرگه برای اين اقدام که در باال ذکر شد دليل ولسی طوری

مطابقت با قانون اساسی کشور که تصميم پارلمان کشور تا کدام حد در  اين. ارتباط مستقيم با وزارت امور خارجه ندارد
اتخاذ گرديده؟ آيا اين گونه تصميم گيری از قبل برنامه ريزی شده بود يا خير؟ ويا اينکه آيا دليل ظاهری پارلمان در 

 های حقوق ديپلماتيک قابل توجيه است يا خير، موضوعی  مورد رای عدم اعتماد به وزير امور خارجه، مطابق به معيار
 . باشد بحث جداگانه میاست که نيازمند 
ی که خالف واقيعت و ناشی از  ی و جانبدارانه پراگنی های سليقه خواهم، به جواب بعضی از سخن در اين نوشته می

 .باشد، بپردازم و گروهی می های شخصی، سمتی اغراض
االت به زعم خودشان، به آقايان اکبر زيوری و قوی کوشان در سايت خاوران مقاالتی را به نشر سپرده اند که در اين مق

های داکتر سپنتا، توجيه اقدام پارلمان و حتی قضاوت و اصدار حکم در مورد وزير امور خارجه پرداخته  بررسی ضعف
خواهم با حفظ اصل بی طرفی و به عنوان يک شهروند آزاد انديش جمهوری افغانستان به جواب  اند که من در اينجا می

 .آقايان بپردازم
آقای داکتر "های وحشتناک وزير خارجه کشور نوشته است  اش زير عنوان ضعف وشان در بخشی از مقالهآقای قوی ک

مناسبت مرتکب خطاهای خطرناک می  سپنتا وزير فيلسوف نمای امورخارجه کشورما، هرگاه وبيگاه بامناسبت يا بی
که باهم مشکالت نهايت عميق سياسی ) يکاايران و آمر(زمانی به اظهارآمادگی ميانجی شدن ميان دو دولتی...... گردد

 ."دهد رود وکسی يک شانزده پولی هم به آن ارزش نمی دارند، می پردازد وحرفش چون بادی به هوا می
های حل  الملل عمومی يکی از راه مطابق به اصول حقوق بين. خواهم به چند موضوع اشاره کنم در اين رابطه می

های  المللی و حتی شخصيت های بين ها، سازمان باشد که دولت گری می ها ميانجی مسالمت آميز اختالفات ميان دولت
پردازد، کشانيدن  گری وظيفه دولت يا سازمانی که به اين کار می در ميانجی. توانند اين کار را انجام دهند الملل می بين

در . گردد گر ختم می کار وظيفه ميانجی اينباشد که با انجام  های منازعه يا اختالف بر سر ميز مذاکره و مفاهمه می طرف
گری  چنان ميانجی هم. تواند به اين کار بپردازد گری کدام اصلی وجود ندارد که فالن دولت يا فالن شخص نمی ميانجی

در موضوع . ها به حدی باشد که احتمال بروز جنگ متصور باشد گردد گردد که اختالف ميان دولت زمانی مطرح می
گری در بين شان کند، به  های منازعه دعوت به ميانجی ها آزاد اند که از طرف که دولت طوری همانگری  ميانجی

های طرف منازعه هم آزادی  دارند که اين دعوت را بدون وارد شدن کدام لطمه يا صدمه برای دعوت  همانطور دولت
 . کننده،  بپذيرند يا خير

 که خودشان نيز در مقاله شان به آن موضوعی استسازد   ثابت می مثال ديگری که ضعف اين گفته آقای کوشان را
اختالفات ميان اين دو کشور اگر به . گری رييس جمهور ترکيه ميان افغانستان و پاکستان اشاراتی داشته اند يعنی ميانجی

گری ميان  نتا برای ميانجیبناان ابراز آمادگی داکتر سپ. اندازه اختالف ميان آمريکا و ايران نباشد کمتر از آن نمی باشد
الملل عمومی  آمريکا و ايران بجا و قابل توجيه بوده و وزير خارجه افغانستان خواسته است تا مطابق به اصول حقوق بين

 .گری ميان دو طرف منازعه استفاده کند از صالحيت دولتش در رابطه به ميانجی
م درصدی کارمندان وزارتش به اقوام می پردازد وقول تعديل موقع ديگر به تقسي"در جای ديگر آقای کوشان نوشته اند 

 ." آنرا ميدهد، بعد که زورش نمی رسد، مثال بيش ازهشت سفيرکشوررا ازمتعلقين خانوادۀ سلطنتی سابق مقررميکند
نا به لزوم باشد که به امضا و اکثرن ب العاده رييس دولت يک کشور می در اين رابطه بايد گفت که اولن سفير نماينده فوق

دوم اينکه در رابطه به تناسب قومی بايد گفت که امروز نه تنها وزارت امور خارجه . گردد ديد رييس جمهوری تعيين می
که اين معيار خوب است يا خراب  اين. کنند خانه های دولت افغانستان مطابق به همين معيار رفتار می بل تمامی وزارت

که  های افغانستان وجود دارد و آن اين ع به عنوان يک واقيعت تلخ در ادارهموضوعی جداگانه است اما اين موضو
 ساالری با اين پديده مبارزه  پس بايد با درنظرداشت اصل شايسته. ها دولتی خيلی ها ناعادالنه تقسيم گرديده است کرسی

اما اينکه چرا تا به . و استصورت گيرد که وزير امور خارجه خواستار رفع اين پديده از وزارت امور خارجه بوده 
بعد که زورش نمی  "حال ايشان در اين راستا موفق نبوده اند، خود آقای کوشان به جواب اين موضوع با ذکر اين نکته 

 ...ی است که حاجت به بيان ندارد که چرا زورش نمی رسد، مساله و اين. پرداخته است" رسد
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های مطبوعاتی اظهار فضل و دانش بفرمايد،وقتی به   درکنفرانسوزيرخارجه دوست دارد"افزايد  آقای کوشان می
فرمايد  مثال می. گيرد کند، وزارت را با صنف درس اشتباه می اصطالح به ُغر می آيد،ازمکاتب فلسفی و سياسی ياد می

رجی که وزيرخارجه بايد بفهمد که پاليسی و سياست خارجی چيست؟ نيورياليسم چيست؟ مکتب کالسيک درسياست خا
اما درعمل درتمام ! کدامست؟ پراگماتيسم چه نوع تفکری است؟ اين مکتب سياسی چنان عمل ميکند واين مکتب چنين

 ."کارهای سياسی ودپلماسی وزارت امورخارجه نمرۀ صفر ميگيرد
که عربستان سعودی آماده  کند، اين  دبيرکل سازمان کنفرانس اسالمی به افغانستان سفر میکه جناب محترم کوشان، اين

که امارات متحده عربی متعهد به پرداخت پول برای اعمار  شود که برای اطفال مهاجرين افغان مکتب بسازد، اين می
های جهان و به  ر اينکه کشورشود و از همه مهمت تعمير برای مرکز مطالعات ستراتيژيک وزارت امور خارجه می

اش نتيجه  شناسند، همه المللی می خصوص اياالت متحده آمريکا، پاکستان را به عنوان مرکز تجهييز و تسلح تروريزم بين
 های عربی و پاکستان بخاطری نام  در اينجا من از کشور. آگاه بودن بر مواردی است که شما در باال از آنها نام برديد

ديپلوماسی افغانستان از اين توانايی برخودار نبوده است که روابط ) قبل از دوره داکتر سپنتا(ه حال بردم که تا ب
چنان پاکستان را به عنوان عامل دهشت افگنی در  افغانستان را با کشور های عربی بطور امروزی آن تامين کند و هم

ها زيادتر از موارد ذکر شده  ی داکتر سپنتا خيلیجهان معرفی نمايد، ورنه دستآورد های وزارت خارجه در زمان تصد
 . است

اين "در رابطه به دفاع از مهاجرين افغان مقيم ايران، در سفر وزير خارجه به آن کشور آقای کوشان نوشته است 
اظهارات فاضالنه درحالی صورت ميگيردکه درنتيجۀ سفرش به ايران ومذاکرات ناکامش بامقامات ايرانی، وناتوانيش 

ر دفاع ازمنافع ملی کشور،بيش ازپنجاه هزارافغان بيچارۀ مهاجِر زحمتکش، که باعرق جبين رزق خانواده را حاصل د
ميکردند، بصورت ظالمانه ووحشيانه از سوی مقامات ايرانی اخراج شده وبه وطن شان، که هنوزدرشعله های آتش قرار 

ای خويش ندارند، باقساوت وشقاوت برگردانده شوند و تازه دارد، سرپناهی برای زندگی وکاری برای اعاشۀ خانواده ه
هنوز هم اين وزير پژوهشگر و محقق ودانشمند و مکتب شناس سياسی اقدام جدی درجلوگيری ازين مظالم ايران بعمل 

 ." آورده نمی تواند
ر واضح برای ايرانيان داکتر سپنتا در جريان سفرش به جمهوری اسالمی ايران هنگام مذاکرات با مقامات ايرانی بطو

بيان کرده بود که دولت افغانستان در حال حاضر توانايی پذيرش تمام مهاجران افغان مقيم ايران را ندارد و اخراج يک 
تيره شدن و قطع روابط . گی روابط ميان افغانستان و ايران خواهد گرديد مند مهاجرين باعث تيره باره و غير نظام

يعنی قطع . باشد ترين اقداماتی است که در عرصه روابط ديپلوماتيک ميان دوکشور ممکن می ديپلوماتيک از جمله عمده
هشدار . روابط ديپلوماتيک آخرين حربه در عرصه ديپلوماسی از جانب دو دولت طرف منازعه در برابر همديگر است

رين اقدامی بود که ايشان انجام داده از جانب وزير خارجه عمده ت) افغانستان و ايران(گی روابط ميان دوکشور  به تيره
که گام های بعدی برداشته شود پارلمان ممتاز و مملو از دستآورد کشور ما جلو هرگونه اقدام  اما قبل از اين. اند

هرگاه عالوه از همين اقدامی که در راستای دفاع از حقوق . ديپلوماتيک را گرفته و دست به استيضاح وزير خارجه زد
از سوی وزير خارجه صورت گرفته است، کدام روش ) گيرد که ارتباط وزارت خارجه می تا جايی( م ايران مهاجرين مقي

و يا اقدام ديپلوماتيک ديگری وجود دارد که وزير خارجه آنرا انجام نداده است و آقای کوشان و پارلمان کشور واقف به 
موضوع . مند، نه برخاسته از احساسات و اغراض لمی و روشکنم دليل ع بازهم تکرار می. آن هستند بايد آنرا بيان کنند

شريکی با  چنان پارلمان کشور اگر اينقدر همدردی و غم خواهم بيان کنم اين است که شما آقای کوشان و هم ديگری که می
اده ملت چنان نهاد مظهر ار مهاجرين مقيم ايران داريد آيا تا به حال به عنوان يک شخص غير وابسته و مستقل و هم
وطنان ما به خارج از کشور  افغانستان، در مورد مسببين اين مهاجرت ها و عواملی که باعث گرديد تا عده کثيری از هم

ای را انجام داده ايد؟ اگر جواب شما  مهاجر شوند، چيزی نوشته ايد يا گاهی انديشده ايد و در اين راستا کدام اقدام عملی
ر منفی است پس بيايد که به عنوان يک انسان با وجدان و يک نهاد معتبر دست از استفاده مثبت است آنرا بيان کنيد و اگ

 .ها برداريم ورنه در دادگاه تاريخ هيچ دليلی برای دفاع از خود نخواهيم داشت  های ابزاری از موضوعات و پديده
ديده . ر بريدن شهيد نقشبندی گرديددر مورد شهادت اجمل نقشبندی نوشته ايد که اظهارات وزير خارجه باعث تسريع س

فرماييد که  دهد و شما در پی استفاده ابزاری هستيد و گرنه شما خود می شود بازهم کلمات خودتان پناهتان نمی می
به زعم شما هرگاه از قبل تصميم به سربريدن آن شهيد وجود داشته است پس چه . سربريدن نقشبندی را تسريع بخشيد

گويم  مانند باال بازهم می. رسيد کرد و چه نمی کرد اجمل نقشبندی به شهادت می هارات را بيان میوزير خارجه اين اظ
اگر به دنبال همدردی با اجمل نقشبندی هستيد پس در پی عاملين اصلی اين تراژيدی که تقريبن روشن است باشيد، نه در 

 .پی استفاده ابزاری آن
 

در مورد . پنتا بايد فورن معذرت بخواهد،  بيانات و قضاوت های مضحکی داردزيوری در مقاله زير عنوان س آقای اکبر
کنم و اميدوارم که آقای زيوری به عنوان يک  مقاله آقای زيوری جوابم را طی دو پرسش و يک بيان کوتاه ارائه می

 .به پاسخ بپردازند ) ی است که انتظار بيهوده( انسان واقعی و با وجدان 
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اکتر سپنتا پس از چندين سال به وظيفه شما به عنوان مامور ديپلوماتيک در لندن پايان نمی دادند، آيا آقای زيوری اگر د
 داشتيد؟ گيری را می همين موقف و جبهه

 و اگر همين حاال شما دوباره به صفت مامور ديپلوماتيک در لندن گمارده شويد، آيا بازهم همين موقف را خواهيد داشت؟
 

که بايد از مردم فقير افغانستان، از آن همه کارمندان وزارت امور خارجه  سازم، کسی ين بيان کوتاه مینوشته ام را با ا
شان پامال شده است و بالخره از وجدان خود معذرت بخواهد، آن شخص،  شما و چونان شما  که طی چندين سال حق

 .هستند آقای زيوری، نه آقای داکترسپنتا
 

 های روشنفکر افغانستان آهنگی نيروگی و هم پارچه به اميد يک
 


