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 نيما سمنگانی
  2007می 

 !!!چرا سپنتا ؟؟؟
 

يکی از نماد های عقب افتادگی را انديشمندان علوم اجتماعی برداشت های توده وار از پديده های اجتماعی و سياسی می 
کم توجهی به . جهت گيری های سطحی و سمت گيری های احساسی از ويژگی های اينگونه جوامع می تواند باشد. داند

در بازی سياسی قواعد . ه تدريج فرهنگ سياسی دو رويی را يا به عبارتی رفتار دو گونه را حاکم می سازدعقالنيت ب
 . رعايت نمی گردد يا اصال معياری برای بازی وجود ندارد

در اين گونه . مرز های خصوصی دريده شده بی باکانه به عرصه های خصوصی زندگی مردم تجاوز صورت می گيرد
تصميم ها . يم می گيرند و همه توده وار از چيزی خوششان می آيد يا همه از همه چيز بد شان می ايدجوامع همه تصم

يکی از نشانه های اينگونه جوامع عوام زدگی . هميشه گرفته شده است قضاوت ها بدون هيچ دادرسی صادر می گردد
کينه توزی تخريب . امعه می تواند باشدهر تحصيلکرده ای در تصورات خويش رهبر پوپوليست ج. نخبگان ان می باشد

 . طرف مقابل ولو با هر وسيله و ابزاری جواز دارد
سيدعلی اکبر زيوری از . در نوسان قرار گرفتن منافع خصوصی با روپوش منافع ملی پرستيژمحسوب می گردد

 های غيرت افغانيش چرا؟ براساس احساس مسئوليت ملی رگ. انگلستان کار کرد وزارت خارجه را بررسی می نمايد
چون ايشان طبق قانون بايد پس از ختم وظيفه بر می . طوله زده حکم صادر می کند که داکتر سپنتا بايد استعفاء دهد

گشتند ولی برگشت جناب زيوری مواجه شدن با اصول و معيار های وزارت خارجه وجود داشته است برخورد پيدا می 
ی و امثال وی نبايد با تابعيت کشور پذيرنده در سفارت کار کنند؟ زيرا نماينده گی چرا سپنتا اصرار داشته که زيور. کند

 !!! افغانستان در خارج است رسمی
 

سه دهه جنگ و . افرادی مانند زيوری لندن زيبا را جای خوبی برای خدمت به ميهن و حفظ منافع ملی تشخيص می دهند
آنها به راحتی مسير باد را تشخيص می . ی زندگی را آموزانده استنابسامانی برای تحصيلکردگان ما هم شيوه دو روي

  نزد  CVکسی که با زير بغل کردن چند . بستر سازی برای رقيب را حتی با خفت و خاری نيز فراهم می سازند. دهند
 . داکتر سپنتا به مقصد نمی رسد لزومًا منافع ملی به خطر افتاده تلقی ميگردد

 
بی .  تحوالت جديد متوجه واژه آزادی بيان شده اند هر چرندياتی که دلشان می خواهد می نويسند عده ای نيز به برکت

مخالفان آزادی و کسانی که به انسان ازاد باور ندارند مستمسک خوب و . گمان مواجب بگير شبکه های استخباراتی اند
ار مختلف فرصت های پيش آمده را تبديل به در اين سرزمين ادو. سوژه بی نظير برای آشفته نمودن اوضاع يافته اند

. به تعبير ديگرآنچه حق مردم  در اين کشور بوده به داليل مختلف نگذاشته اند که از ان بهره مند شوند. تهديد نموده است
آزادی، دموکراسی، قانون محوری، حقوق بشر، آزادی زنان : بسياری از نعمت های که ديگران از ان برخوردارند مانند

حتی از دانش و علم نخبگان شان نيز  .  تربيت انسان های مدرن اما متاسفانه مردم اين سرزمين از ان بی بهره مانده اندو
 .نتوانسته اند  برخوردارگردند

از چيز های که اين کشور رنج برده است نبود . سطح باالی آگاهی و نيرو های تواند مند از منابع کمياب شمرده می شوند
يکی از مطاع های نادری که در اين کشور الزم است . ص و نيرو های تربيت يافته و انسان های مدرن استکارد متخص

فقدان اين مقوله باعث خواهد شد هميشه به . مورد توجه قرار گيرد نيرو انسانی نيرو مند و دارای تحصيالت عالی است
 .بيرون مرز ها محتاج باشيم

اما جريان . نان عقده مندانه ازهمه نيرو های که از خارج برگشته اند دفاع نمايمنمی خواهم به سبک بسياری از هموط
های حقارت آلود در جامعه  ما با مساعدت منابع بيرونی در تالشند اين کشور را از وجود فرزندان پاک طينتش خالی 

 .با طرح سنار يو های متعدد به نابودی مردم ما کمر بسته اند. نمايد
در عين حال ثبات وامنيت که حق مسلم وطبيعی شان است نگذارند .  منابع خوب سرشار شان محروم سازندتا مردم را از
اگر کسی دلسوزانه به اين کشور کار کند فضا سازی های برخی جريانات مشخص عرصه کاری را تنگ . دست پيدا کنند

ه برعليه وزير خارجه صورت گرفته يکی از توطئه ای ک.  ساخته به طرح اتهامات واهی نمی گذارند کار از پيش برند
طوری که شاهد هستيم در جامعه فضای سياسی کشور نا خواسته  به سمت فرا فگنی . سنار يو های دشمنان مردم است
اين موج زودگذر احساساتی از . گويا عقده های چندين صد ساله به يک باره ترکيده باشد. های عقده مند پيش رفته است

 . داخلی و خارجی شعله ور گرديده استسوی جريانات 
از صاحبان ادعا که فرق بين چين و ايران را در جغرافيای . موج سوارن به طور سيستماتيک با همديگر همسو شده اند

 . کشور شان نمی دانند، تا خبر نگار موج سواری که ادعای زعامت قوم هزاره را در سر می پروراند
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تعدد ائتالف ها و واگرايی از . گروهی نيز اتش بيار معرکه شده به گوشه ای منتظر فرصت برای امتياز گيری نشسته اند
عده ای نيز . مشخصه های افراد ابن الوقت است اين گروه ذاتا برای  امتياز گيری و استفاده از فرصت ها خلق شده اند

 پس از در گيری در گوشه ای برای فرو نشاندن اين آتش به مطامع برای دسترسی به امتيازات پای لج کرده اند که
مدعيان و حاميان مهاجران اخراج شده، درد افغان مهاجر را در طی اين سه دهه در ايران و پاکستان به . خويش برسند

 . علی اندشايد نمی دانند که يکی از عوامل اساسی مهاجرت انها همين مدعيان پروپا قرص ف. در ستی نفهميده اند
در اين کشاکش کسانی موج سوار اين معرکه شده اند که تا ديروز سينه های همين افغانهای را که از دست آنها به ايران 

اين سوال پيش می آيد که چرا به تغيير وزير خارجه اصرار . و پاکستان فراری شده اند با نوک برچه هايشان دريده اند
معامله نکرده سهميه هر . توجه نشده است) نورچشمی های شان ( نبوده به زير بغلی هادارند؟ مسلما گوش به فرمان آنها 

امتياز شخصی از . که هر کدام تا ده نفر را برای پست های ديپلماتيک معرفی می کرده اند. وکيل پارلمان را نداده است
ر عرصه روابط  بين الملل دارد چه می وزارت  خارجه با محدوديت های که د! بايد کنار برود. بيرونی ها نخواسته است
 توانست که نکرده است؟ 

. در آخرين مالقات با ايرانی های به شدت از موضع مهاجران در مقابل اتهامات وزير کشور ايران دفاع نموده است
امل داخلی و اما چرا به يک باره تا وزير بر می گردد همه عو. احمدی نژاد قول داده بود در اين مورد توجه داشته باشد

خارجی دست بدست هم دادند تا اين وزير نباشد؟ اگر به اندازه يک سر سوزن کسی شم سياسی داشته باشد و منصفانه 
 !بررسی نمايد می داند که  همه ای قضايا از کجا آب می خورد

 حقارت های نهفته شده فرا فکنی. در اين ميان که هجمه بی امان دانسته و ندانسته به سوی داکتر سپنتا صورت می گيرد
زيرا در اين هجمه بی امان به شخص وزير خارجه از گروه های سابق مسلح گرفته تا عده ای فرنگ . فوران می کند

خطاب و عطاب های ناشيانه شان . رفته که گويا تمامی امورات کشور را زير نظر دارند همسوی وجود داشته است
و يا از امتيازت وزارت خارجه که در گذشته . منافع ملی پيچيده می شودحکايت از درد شخصی است که با لفافه ای 

باز گشايی اين عقده ها به حدی . اين روند نشانگر خصومت به کشور و ميهن محسوب می گردد.  داشته اند بدور ماند اند
 .است که به داکتر سپنتا حکم کرده اند که  بايد استعفاءکند

توزانه دشمنان دموکراسی و مردم ساالری می تواند باشد و فرا فکنی افراد مريضی باشد  اين طبل تو خالی برايندکينه 
فرياد آی مردم به . گويا يک باره همه عزت و غيرت افغانی در وجود آنها متمرکز گرديده است! که نماد ساديسم شده  اند

ی ها صد ها تن از مهاجران ما را از ايران چرا ايران. حق وحقوق افغانها در وزارت خارجه توجه نشده است، سرداده اند
اخراج نموداند؟ چرا وزير خارجه از حقوق مهاجران دفاع نکرده است؟ همه اين سواالت اگر از روی حس وطن دوستی 

 . باشد بايد به اين همه وطن دوست در افغانستان باليد
اکبر اکبر که نماد بی مئسوليتی بود بايد در !  نمتاسفانه استفاده ابزاری از همه هستی اين مردم شده حتی مبحث مهاجرا

اما وزير خارجه ای که . زور اول رای گيری  نمايندگان مردم رای اعتماد نمی دادند، چه رسد به استيضاح کشاندن وی
 خار چشم کشور های همسايه بود چرا قربانی توطئه دشمنان مردم می گردد؟

 .در اين مورد بايد چنين احکامی صادر گردد
 
 ! وزير بايد با همه معامله کند -1
  وزيری که معامله شخص را نمی تواند پوشش منافع ملی بپوشان بايد استيضاح شود-2
 همه ای نمايندگان حق دارند و منافع ملی نيز اقتضاء می کند که هر کدام پنج نفر را به وزارت خارجه معرفی و به -3

 .پست های ديپلماتيک در خارج بگمارند
انون نا نوشته حکم می کند که همه کارمندان سابق وزارت خارجه بدليل بی لياقتی اخراج شوند تا نيرو های جديد بر  ق-4

 !اين نيروی جديد خودی تلقی شود سابقه ها ناخودی. اثر معامله وارد گردد
ت ان کشور را   عده ای را در خارج زندگی  برای شان خوش می گذرد هر کس در کشوری مقرر گردد که تابعي-5

 !داشته باشد
  من هم برای اينکه خودم را در جامعه نشان داده باشم بايد به داکتر سپنتا بد و بی راه بگويم-6

 


