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 خویش گفتار حسن بر غره مشو

 خویش پندار و نادان تحسین به

 سعدی
 

های فراوان  نوشته جناب دکتور سپنتا را خواندم؛ خوبی« سیاست افغانستان؛ روایتی از درون»کتاب 

های معیاری همه گویای فهم و اشراف نویسنده بر  گذاری ت بلند، نقطهی نگارش، ادبیا دارد. شیوه

توان به چنین رسایی کتابی دید. سهم شخصی نویسنده در  ادبیات زبان دری فارسی است. کمتر می

جمهور در موارد  ها به رییس وگوها با همتاها، مشوره نویس قراردادهای همکاری، گفت ی پیش تهیه

المللی انکارناپذیر است؛ هرچند در آن وقت  های ملی و بین گیری  عسلسله موض  مختلف و یک

وجود،  رود. با این شمار می های آن روزگار به ها را شاهد نبودیم، بازهم از غنیمت بازتاب عملی آن

بین نگارشی نظری به آن انداخته شود؛ یقین دارم  توان ادعا کرد که اکمل و اختم باشد. اگر با ذره نمی

ها اما در حدی نیست که  شود. این نکته ی تحمیل سلیقه بر معیار مشاهده می های از ناحیه ییکه نارسا

 نتوان از آن چشم پوشید.

های اضافی  برانگیز است. تحمیل های کتاب، از نظر من چالش از نظر شکل، قرار دادن مبحث

تامل  واننده را بییی، بیرون از چارچوبی که عنوان کتاب به آن محدود است، خ چندین ده صفحه
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کند. نقل و انتقال گفتارها و پندارهای دیگران در هر مبحثی، گسست و پیوند زدن یک متن مهم و  می

ی معین، و باز برگشت  های کتابی و نظری بر یک زمینه های گذشته و یا آوردن مثال جدی به خاطره

کند. این پراکندگی  ربط و پریشان می های بی گویی تنها متن که محبث را دچار کلی ی متن، نه به ادامه

های آن مشاهده نکردم.  خورد. الاقل من انسجامی در متن و بحث شکلی در سراپای کتاب به چشم می

شناسی، نیم استفاده  ی استفاده از زبان جامعه شناسی آلمانی خود درباره ی استاد جامعه نویسنده از گفته

گویم  نویسم و یا سخن می بعد هر باری که به آلمانی می هاز آن روز ب»قول خودش:  را برده است. به

اگر این کار خوب است، چرا در کتاب سیاست … « کنم ش اجتناب می ُهای وقت  گویی از اضافه

های  کار نبرده است؟ برای جدا کردن متن اصلی از پیوندها و اشاره افغانستان؛ روایتی از درون به

ها که معمول هر نگارش علمی است، کار  ها و ضمیمه ، پاورقینویسی ناگزیر، بهتر بود از حاشیه

 گرفت. می

های نقل شده با اصل  وتردید در روایت توان از شک ی محتوای کتاب، در مواردی نمی درباره

ی نویسنده است که  یی تا سرحد مبالغه نماید، خودشیفتگی واقعیت، پرهیز کرد. آنچه برجسته چهره می

الزم، به آن پرداخته شده است. از خود تصویر خیالی به دست داده که گویی با الزم یا غیر -هرجایی

نوعی مظلومیت جانکاه رسیده و به  ی حقانیت متن در جاهای زیادی در پی اثبات آن است، به همه

رغم میل درون خود، تحمل کرده  شده است، وضعیت را علی دانم از کجا ناشی می یی که نمی ناچاری

 است.

 های مرتبط بیشتری بخوانید: یادداشت

اعلم طاهری ابراز کرده که سرکشی و عصیان  هرچند در اهدای کتاب به پدرشان محترم حاجی شاه

های   گری  کارشان در دولت خالف آن را تا سرحد توجیه را از ایشان آموخته است، عمل زندگی و

خوریم  اند، به موردی برنمی فیکه سرکشی و عصیان مفاهیمی با بار من کند. با آن ناموجه، ثابت می

یی از آنچه از قول خودش از پدر آموخته است، مصداق پیدا کند. در عوض سرخم کردن به  که نشانه

بار کار پس از تقدیم   ی تحمل ذلت کنندگان دربار و ادامه نفوذان در قدرت و تزکیه بوسی صاحب دست

هایی از نوع دیگر است. او در  گویای نرمشهفت بار استعفانامه )که خود نویسنده به آن مقر است( 

 بودن نیز سخن گفته است.« مامور معذور»جاهای دیگر بار بار از 

توان یافت، روش پرداختن او   های مربوط کتاب می  های نویسنده را که از متن  یکی از خصوصیت

ق ها بنا بر روایت کتاب ذیح« غیرخودی»یک از   هاست. هیچ« خودی»ها و « غیرخودی»به 

« سوادی، همکار دشمن بودن و غیره نادانی، بی»های   نیستند؛ تنها نویسنده چنین است. با پرچسب



ها « خودی»کند. همچنان  ها را به قرارگاه مخالف و به هیچ و پوچ بدل می سره تمام غیرخودی  یک

رد. در شان تفاوت زیادی دا کند که با واقعیت شخصیتی و کرداری وتابی معرفی می را با چنان آب

 کند: پیماید. از نخستین روزهای آغاز کارش چنین روایت می این دو راه، مسیر غلو و مبالغه می

جا نیز مانند تمام  بردم که در این روزی که کار را در حکومت افغانستان شروع کردم، گمان می»

، یادداشت شان کشورهای دیگر افرادی وظیفه دارند تا در جلسات مهم دولتی به اقتضای ماموریت

بدون شک … ی منظم تهیه کنند تا در آرشیوها نگهداری شوند گونه ها را به جلسه بنویسند و صورت

 (.10)ج یکم، ص…« طلبی بود چنین چشمداشتی افزون

ربط دوانده است که از یادآوری فن  در همین رابطه ذکر کنم که متن به همین سادگی را چنان بی

جرگه در دوران  وگوها و سخنرانی وکالی ولسی د از جریان گفتها مجل ده»سنتوگرافی تا وجود 

طلبی به  شان رسیده است. اگر در متن دقت شود، گناه افزون ی پدری در خانه« سلطنت ظاهرشاه

شود نه بر دوش دیگران. شاید مطلب نویسنده این باشد که بگوید بدون شک  ی طلبنده بار می شانه

 مکمن بود.چنین چشمداشتی غیرعملی بود، نا

روز نخست کارش، نادرست است. زیرا من که در آن زمان « گمان»تعمیم برداشت نویسنده از 

های دراز کابینه و  کردم. بحث های کابینه شرکت می جمهوری بودم، در نشست معاون دفتر ریاست

در  جمهور شد، رییس کردم. تصامیم کابینه ترتیب می های هریک از وزیران را یادداشت می صحبت

ی امور که درکابینه  گذاشت. شام همان روز این تصامیم از سوی رییس اداره پای آن امضا می

کردند و فردای  های کابینه را نشر می شد. اخبار دولتی مصوبه ها گفته می حضور داشت، به رسانه

شد. صدها ورق از  های کشور فرستاده می ها و به والیت خانه ی وزارت آن روز به همه

ها و نزد خودم موجود است. اگر  کردم( در آرشیف جا کار می که در آن های من )تا زمانی نویس دست

ها و  زحمت نداده است، به عدم موجودیت آن« گمان»سپنتا از آن آگاهی نداشت و خود را بیش از 

  کند. اند، داللت نمی ها را ثبت کرده اشخاصی که صورت نشست

دهد.  دراز و دید و وادیدها با دوستان را تصادفی و عادی جلوه میسپنتا، آمدن به کابل پس سالیان 

« سالم افغانستان»که کل واقعیت چنین نیست. من نخستین بار دکتور سپنتا را در رادیو  در حالی

جمهوری نیامده بود. درختم برنامه به ایشان گفتم که  یی باهم بودیم. هنوز به ریاست دیدم. در برنامه

شود. همکاران در این  افغانستان کمک کنید. از پاسخ طفره رفت و گفت ببینم چه میکاش بیایید به 

که دکتور و استاد بود، خوشم آمد. در آن دیدار خواهان  پیرایگی و این کنند. سادگی، بی زمینه کار می

ید چند رود. دقیق به یاد ندارم؛ اما شا مالقات بیشتر شدم. گفت چند روز کابل است و دوباره آلمان می



خیل »زودی در  المللی مقرر شد. در ارگ دفتر گرفت و به بار مشاور امور بین ماه بعد یکی و یک

 بود. جمهور می جمهوری و در قطار آنان جای گرفت و پیوسته با رییس ریاست« خوبان

جمهوری به روایت خودش از دیدار با رییس دفتر  سپنتا پس از بیان آمدن خود به ریاست

کردم که این دفتر  روز اول که آن دفتر را دیدم، هرگز گمان نمی»کند:  ر چنین یاد میجمهو رییس

روزه چند ساعت وقت خود را در آن بگذرانم. آقای  برای من به جایی تبدیل خواهد شد که همه

جمهور نیز حضور داشت. او از دیدن من چنان ناراحت بود که با تمام  داوودزی رییس دفتر رییس

جمهور به وی گفت که هرچه زودتر برای  توانست این ناراحتی را پنهان کند. رییس کوشش نمی

دکتور سپنتا دفتر و موتر و هرچه نیاز دارد، تهیه بدارید. داوودزی هم مانند همیشه گفت پر دوارو 

 (.112)ج یک، ص « سترگو صاحب.

اند  جا بیان نکرده ینهای غیرضروری و تحمیلی در دیگر جاهای کتاب در ا  رغم توضیح  ایشان به

بود. مزید برآن چگونه دانسته بود که او با تمام « چنان ناراحت»که چرا رییس دفتر از وی 

اند. یا وقتی  ها چه کارهایی بوده توانست ناراحتی خود را پنهان کند و این کوشش ها نمی کوشش

ها  روز اول، مدت دوم« گمان»چگونه برخالف … گوید که از دفتر و فضای آن خوشش نیامده می

در »گوید:   شود. می  جا سپری کرد. در این روایت یک خالف واقع دیگر نیز آشکار می را در آن

همین دفتر بود که با سیامک هروی آشنا شدم. آشنایی با لودین}جاوید{ و سیامک برای من کمک 

)ج یکم، ص « آوردم. همه جعل و دروغ را نمی بزرگی بود و گرنه در همان روزهای اول تاب آن

112.) 

حیث معاون دفتر  که من به یاد دارم با سیامک هروی آشنایی قبلی داشت و او را به او تا جایی

گوی به ارگ معرفی کرد. سپس او و شماری از وابستگان همفکران سابقش با استفاده از  سخن

تنها سیامک و لودین  -ندا راستی چه نوشته حیث دیپلمات مقرر شدند. به نظر سپنتا به ها و حسن آشنایی

محترم  -شان نعمت صورت تکلیف ولی و با او همداستان بودند. در این« جعل و دروغ»مبرا از 

شود؟ حتا اگر تیمی از  جمهوری چه می همه متصدیان و کارشناسان دستگاه ریاست کرزی و آن

رسیده است،  یی که او شد، در روز اول به نتیجه بهترین متخصصان مجهز مامور ارزیابی می

داوری، تحقیر دیگران با سوءنیت و عناد  بینی، پیش بزرگ-رسید. من در این قطعه، توهم، خود نمی

های نویسنده، خالف واقعیت آن « گمان»ی  برپایه« روایت»بینم. این  شده را می پنداشته از پش

عملی با  ی تصویرسازی ناهنجار و بدون بررسی جمهوری است. مغلطه روزگار دستگاه ریاست

ها و صدها تن از بهترین فرزندان کشور  شدت مغایر است. در آن جا ده موقیعت علمی و اکادمیک به



انصافی بیش از حد شده است. به یاد داشته باشیم که با تحقیر  ها بی مصروف خدمت بودند. در حق آن

های هرشخصی در مقایسه  توان به بزرگی رسید. البته شاید توانایی بها دادن دیگران هرگز نمی و کم

متهم کردن از انصاف « جعل و دروغ»با دیگری تفاوت داشته باشد. نادیده گرفتن آن و همه را به 

 دور است.

 یادداشت های مرتبط بیشتری بخوانید:

حامد 1۳8۴بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه قوس »ی دیگر:  پرمغالطه« روایت»یک 

ی نخستین  ای ملی را افتتاح کرد. وی قبال از من خواسته بود تا مسودهی شور کرزی نخستین جلسه

های گوناگون در حضور معاونان  متن این بیانیه در نشست… ی او را بنویسم ی افتاحیه بیانیه

که بسیاری که به  انگیز این جمهور، رییس دفتر و بسیاری دیگر چندین بار بازنویسی شد. غم رییس

زبان نیز آشنایی نداشتند در افزایش و زدایش و اصالح جمالت و تغییر واژگان ی دستور قواعد اولیه

که باید به زبان خودمان که دری است  دادند. طبیعی بود که این خزعبالت را به نام این نظر می

جز اندک تعدیالتی با اصرار از  ها ایستادم و به دانشی کردند. اما من در برابر بی بنویسم، توجیه می

جمهور بیانیه را با تغییراتی پسندید و در شورا  جمهور خواستم تا متن نوشته را بخواند. رییس رییس

هایی  کردند. قسمت کرد تعدادی از حاضران گریه می اش را ایراد می خواند. وقتی حامد کرزی بیانیه

افغانستان از  های امید و سربلندی برای کشور ما بود. از آن سخنرانی چنین بود: این چهار سال، سال

وار سربلند کرد. این مهین زخمی امروز استوارتر نسبت به  خاکستر اشغال و تجاوز، ققنوس

دارد. دیگر سرشکستگی و وابستگی هزیمت نموده  سوی بهروزی گام برمی های خونین گذشته به سال

سیاری ساالری سیاستی است که در ب سیاست اعتدال و مردم… و سرافرازی به میهن برگشته است

های سخت پیروزمند برون آمده است و مردم کشور ما نیز حق دارند  از کشورهای جهان از آزمون

هم در کشوری که  سیاست به دورنمایی روشن نیاز دارد، آن… به اعمال حق حاکمیت بپردازند

 (.11۶)ج یکم، ص ….« بسیاری از روندها تازه آغاز شده است

آورم. در آن روزها من از نشست  م جناب سپنتا جا مانده است میجا بخش دیگری را که از قل در این

کشیدم؛ در دفتر کار نان  و برخاست و نان خوردن در میز عمومی زیر چنارها خود را کنار می

خوردم. روزی شخص مسوول نان نیاورد، پس از چند بار تقاضا گفت امر شده که در دفترها نان  می

د که محترم برنا کریمی که تازه از امریکا آمده بود و قرار بود نیاوریم. وقتی پرسیدم، معلوم ش

عنوان معاون رییس دفتر گماشته شود، چنین دستوری داده بود. نزد او رفتم و شکایت کردم.  به

طور عموم گفته شده بود که از آوردن نان در دفترها  ها کرد که چنین نبوده است. به مهربانی



پیچید. بنا بر خواهش من دستور داد که تنها برای من  به دهلیزها میخودداری شود، چون بوی طعام 

به دفتر غذا بیاورند. هنوز از نزد کریمی نرفته بودم که دروازه باز شد و سپنتا داخل آمد. کریمی 

گفتم: « کاری کرده بود؟ ی مرا دست خووو! همو که بیانیه»درنگ گفت:  مرا معرفی کرد. او بی

جمهور  ی شورا را که برای رییس ی افتتاحیه بلی بیانیه»گفت: « ما؟ به یاد ندارم.ی ش ببخشید بیانیه»

نه وهللا؛ من اصالحی »موضوع به یادم آمد و گفتم: « نوشته بودم شما آن را اصالح کرده بودید.

 «.ها نوشته بودم های خود را در پشت صفحه نیاوردم. صرف نظریات و دیدگاه

جمهوری، زیر نظر محترم کاوون کاکر، تیمی تشکیل شده بود که  قضیه چنان بود که در ریاست

جمهور را نه یک شخص بلکه این تیم آماده کند. چند روز پیش از این  سندهای مهم برای رییس

عنوان اولین کار تیمی  رویداد از من خواسته شده بود که با تیم همکاری کنم؛ پذیرفته بودم. کاکر به

دانستم کی نوشته بود( که اصالح کنم. سرسری یکی  آن دم که سپنتا گفت، نمی بیانیه را برایم داد )تا

وقت نیست باید دو یا سه ساعت بعد از »کنم. کاکر گفت:  دو صفحه را خواندم و گفتم تا فردا آماده می

ازکم یک روز یا یک شب فرصت بدهید تا من آن را  شود. کم نمی»گفتم : «. نزد شما بگیرمش

مهور ج رییس »کاکر موافقت کرد و رفت. چند لحظه بعد آمد و گفت: «. نظر بدهمبررسی کنم و 

خواهد بیشتر وقت بدهد. باید امروز شما و سه چهار عضو تیم آن را ببینید و تا فردا ساعت ده  نمی

سپارم. چون فرصت کمی داشتم هر  گفتم خوب است، سه ساعت بعد می«. بجه به ایشان برسانم

ی تعدیل و اصالح محتوای همان صفحه  در پشت هرصفحه نظر خود را درباره صفحه را خواندم و

 به قلم سرخ نوشتم. کاکر سر وقت آمد، سند را گرفت و برد.

بفرمایید بگویید آن »ی بیانیه. او خطاب به من گفت:  وگوی من و سپنتا درباره گردم به گفت برمی

خواهید بیشتر بحث  ر زیاد دادم. اگر شما میبه یاد ندارم ولی نظ»گفتم: « نوشته چه نقصی داشت؟

راستی به یاد نداشتم. از این « ام، بیاورید. کنیم سندی را که من در پشت آن به قلم سرخ نظر داده

ترین  کردم. اصرار کرد که یکی دو نقص را بگویم. به ذهنم فشار آوردم. مهم کارها روز چند بار می

عنوان یک مشاهد  شخص به که سند از سوی سوم یکی این: »ها فوری به یادم آمد و عرض کردم نقص

دانند که این یک روایتگر است که از شخص  تهیه شده بود. هرکسی که آن را بخواند، شنوندگان می

شود. این نقص   دهنده در این سند ظاهر نمی  عنوان بیانیه جمهور به کند. یعنی رییس دیگر نقل می

ته شده بود )که باید به فرهنگ تسامح دامن بزنیم(. تا جایی که من که در جایی گف  جدی است. دوم این

زند، به   توان نوشت یا گفت به جنگ دامن می  به کاری بار منفی دارد. می« دامن زدن»دانم،  می

« را بار اول مشاهده کردم.« دامن زدن»زنند و امثال این. به فرهنگ تسامح  آتش نفاق دامن می



ها در متن کتاب به آن توسل جسته است، با عصبانیت گفت:  لی که پسانسپنتا چرتی شد و به روا

نویسند. )ظاهر بود  آید( که برای هر رژیم بیانیه می دانی من از کسانی نفرت دارم )یاخوشم نمی می

ام(. گفتم:  کرده دانست که من این کار را می که به من اشاره داشت. چون مخاطب بودم و شاید می

جمهور بنویسند. ولی اگر حرف شما را که  که نویسندگانی باید باشند و برای رییس این طبیعی است»

ادامه  -خوب یا بد -آید( بپذیریم، آن بیچارگان هر طوری بودند تان نمی ها نفرت دارید )یا خوش از آن

ین کار را آید که تازه ا دادند یا قطع کردند. من بنا بر این باور شما از کسانی نفرت دارم یا خوشم نمی

ی من به شخص سپنتا بود(. تاب نیارود.  کنند. )ظاهر بود که اشاره اند و غلط هم می شروع کرده

مرا کار نداشته باشد. ناآرام شدم. حرفی نگفته « ام باس»روم که  برآشفت، خطاب به کریمی گفت می

دانم چه مدتی بعد،  ت نمیبعد سپنتا را ندیدم. درس خداحافظی کردم و به دفتر خود آمدم. از آن روز به

 استعفا دادم.

قول  ی آماده شده به در همان روایتی که دکتور سپنتا آورده است چند نکته قابل تامل است. بیانیه

دانشی  نویسنده چندین بار در حضور معاونان، رییس دفتر و دیگران بازنویسی شد. او همه را به بی

تراشی  طور پیگیر دشمن شودکه چرا او به . واضح نمیکند ی زبان متهم می و ندانستن قواعد اولیه

ی هر دموکرات، روشنفکر، شخص مکتبی،  کند. تفاوت نظر بین سپنتا و دیگران در مخیله می

داند، یک اصل است.  ها منسوب می طلب، که او خود را هر جای کتاب بدان گرا و برابری عدالت

های  حدی خوار کنیم و بکوبیم تا به بوزینه ها به اژهالزم نیست که مخالفان خود را به کمک الفاظ و و

های بیانیه که آن را آورده است، مزید بر روایتی  مقلد بدل شوند. جالب این است که در ُکل بخش

جمهور و دیگران  که تحقیر معاونان رییس بودن، موردی برای گریه کردن وجود ندارد. او برای این

دانشی  ی خود و ثبوت بی ی را دال بر استحکام و قدرت نوشتهی تعداد را موجه جلوه دهد، گریه

نعل « کنندگان تعدادی گریه»آید که آن  های بیانیه برمی داند. مزید بر این، از قسمت دیگران می

اند! گذشته از این، گریه کردن را نباید معیار خوبی و  کرده جای خوشی گریه می به -زدند وارونه می

خوانند نه  های عاشورا وقتی روضه می خوانی اگر چنین باشد، در روضهبدی یک بیانیه شمرد. 

توان گفت  کنند. با این انداز نمی کنندگان نه گریه، بلکه فغان و وایال می بلکه همه شرکت« تعدادی»

های  ها آنچه در قسمت ی سپنتاست. گذشته از این تر از بیانیه خوان بیشتر و خوب ی روضه که روضه

 وقت و نه در این زمان، واقعیت ندارد. کند، نه در آن ها از آن یاد می است و او بعد سال بیانیه آمده

ی بزرگان جهادی را  روزی حامد کرزی، جلسه»… آمده است: « روایت»در بخش دیگری از 

ی امریکا در ماه اپریل  ی همکاری های استراتژیک با ایاالت متحده برای مشورت روی اعالمیه



گرفتند. استاد سیاف  ها علیه حقوق بشر موضع می دانم به چه دلیلی برخی نده بود. نمیفرا خوا 200۵

از جمله به کمیسیون حقوق بشر و … نظیری که دارد با آن زبان فصیح و بلیغش و با صراحت بی

بعد از استاد من نوبت گرفتم و … دینی متهم کرد حمله کرد. استاد، سیما سمر را به بی… رییس آ 

کنیم.  پسندیم، چماق تکفیر بلند می ه بسیار ظالمانه است که همیشه علیه کسانی که آنان را نمیگفتم ک

های بسیاری در این وطن ریخته شدند و زمان آن فرا رسیده است که بس  ها خون روی با چنین زیاده

ر جدید استاد سیاف پرسیدکه این آقا کیست؟ حامدکرزی گفت که این دکتور سپنتا است؛ همکا… کنیم

پس از آن روز … دوستی است، اما اندکی مانند شما تندمزاج است من است. او انسان بسیار وطن

کردند و از من کینه به دل گرفته  جز حضرت صاحب، مرا دشمن تلقی می رهبران جهادی به

ست. کردند که کار من تمام ا ها ترسیده بودند و گمان می وقتی جلسه به پایان رسید، بسیاری… بودند

دانید که این رهبران عادت ندارند سخن  کنید؛ نمی احتیاطی می جاوید لودین به من گفت شما بسیار بی

مخالف را بشنوند؟ گفتم خوب است که باالخره عادت کنند. تنها کسی که از من ستایش کرد، 

ت با جمهور کرزی بود. گفت خوب کاری کردی که نظراتت را گفتی، اما پس از این بهتر اس رییس

 (.11۹و118)ج یکم، صص « رهبران مقابله نکنی و طور دیگری برخورد کنی.

های پیش از نشست آشنا نشده  هاست. چطور امکان دارد با استاد سیاف لحظه این هم از بوالعجبی

باشد. مگر او یا استاد از در دیگری وارد سالون نشست شده بودند، مگر پیش از آمدن در نشست، 

های نوشته شده گفته شده باشد، کجای آن خالف بود که  نکرده بودند؟ اگر حرف باهم احوالپرسی

ی سپنتا مخاطب خاصی ندارد که کرزی بیچاره با  استاد سیاف پرسید این آقا کیست؟ این گفته

پادرمیانی او را خالص کرده باشد. چرا از آن پس رهبران جهادی از او در دل کینه گرفتند. چرا 

تراشی برای چیست؟ جالب تر اینکه کرزی در  ار را نکرد. بازهم این دشمنحضرت صاحب این ک

نشست وساطت کرد؛ سپس ستایش کرد، اما فوری گفت که بعد از این طور دیگری برخورد کند. 

های مفت است یا منطقی هم  ها حرف گویی پس ستایش برای چه بود. پرسش این است که این تناقض

آید که اهالی  ها بودند؟ از جریان این حادثه برمی که ترسیده بودند کی ها در پشت خود دارد؟ بسیاری

که ترسیده باشند. مخرج مشترک  باید بسیار خوش شده باشند نه این« جعل و دروغ»ی  منطقه

 چنینی، بلندپروازی و خودشیفتگی است. های این سازی دراماتیزه کردن وضعیت و صحنه

اش نوشتن و بحث  شود. همه حالی و سرگشتگی عجیبی می چار بید« روایتی از درون»بعد  از این به

های استراتژیک و برجسته شدن تنها نقش نویسنده در تکمیل آن است. شکی نیست که  اعالمیه

های یاد شده در متن روایت با سنجیدگی و آمادگی بیشتر بیان شده و از این بابت باید به  گیری موقف



حامد کرزی «… رسد. ایت به آماده بودن پذیرش وزارت خارجه مینویسنده مبارکباد گفت. سیر رو

به من گفت: سپنتا باید آماده شوی تا مسوولیت وزارت خارجه را بر عهده بگیری. راست بگویم من 

 (.12۵)جلد یکم، ص…« نه دلبستگی و نه هم آمادگی گرفتن چنین مقامی را داشتم

وی به حدی بود که برخالف سلب صالحیت از من هم راست بگویم، آمادگی نداشت ولی شیفتگی 

پروایی به خواست  ها در آن مقام باقی ماند، در نقض قانون و بی سوی مجلس نمایندگان سال

 نمایندگان مردم نخستین پیشگام شد.

 نگارد: می 

ی افغانستان شدم. وقتی  جرگه جهت گرفتن رای اعتماد وارد تاالر ولسی… 1۳8۵حمل 2۳تاریخ  به»

اش اعالم  حیث وزیر امور خارجه در لیست وزرای پیشنهادی جمهور کرزی نام مرا به که رییس

مانندی از تهمت و افترا به راه افتاد.  های آن وقت کارزارهای بی کرد، در بسیاری از رسانه

های تبارگرایان و  ساالران، رسانه های زیرکنترل جنگ های نزدیک به رهبران جهادی، رسانه رسانه

کردند. یکی  نوشتند و در گوشه و کنار پخش می روزه موجی از شایعات را می گر همهبسیار دی

، کس «وی یهودی است»گفت  ، دیگری می«ی هندوان هراتی است این شخص از سالله»گفت  می

وی داماد »نوشت که  ، دیگری می«وی در لیست سیاه پولیس ترکیه است»نوشت که  دیگری می

ی اروپا است و ماهانه از سفارت آلمان یک  ی اتحادیه وی نماینده»که  نوشت ، کسی می«یهودی دارد

چنین از جانب بدپنداران و  و بسیار چیزهای دیگر. کارزارهایی این« دارد میلیون یورو دریافت می

تنها مرا از پای نینداخت بلکه به  بدکرداران هرگز در برابر من پایان نیافتند. اما این کارزار کثیف نه

ها در  تلفی ها و حق بازی و دورویی های زوال فرهنگی، لومپن ک کرد تا بتوانم به علتمن کم

های انسانی آن طی سه دهه جنگ و ستم و خشونت از هم پاشیده  فرهنگ کشوری که بیشتر ارزش

 (.8-12۷)ج یکم ص، …« بودند، بیشتر پی ببرم

ها و  ابل تامل این است که صاحبان رسانهی ق دانم. اما نکته ها چیزی نمی ی این شایعه راستی درباره

شان دست به افترا و تهمت زدند، کار نادرستی کرده بودند. سپنتا باید با هر  قول نویسندگانی که به

ها  کرد. یا با بحثی سازنده در رسانه یکی از راه مدنی برخورد و اتهام وارده برخود را با دلیل رد می

تنها  خواند. این امر نه کرداری فرا می پنداری و خوب وی خوبس را به« بدپنداران و بدکرداران»

شد که دیگران  کرد و الگویی می پردازان و افترا کنندگان را مجاب می شد که شایعه سبب برائت می

ی دموکراتیک است. سپنتا با  سوی تربیه به ناحق معروض اتهام و افترا قرار نگیرند. این گامی به

 همه رد شد و تمام. از کنار این آمیز های توهین ضدحمله



 

کردم. روز اول،  سپنتا به پارلمان معرفی شد، من در تلویزیون طلوع کار می اری در زمانی که

گیری معطل شد. در آن روز محترم موالنا عبدهللا و من، با میزبانی محترم رزاق مامون در  رای

وگویی طوالنی داشتیم. در پاسخ به  ی شایستگی کاری وزیران پیشنهادی گفت باره ی زنده در برنامه

عنوان استاد به حجم  ی سپنتا گفتم که او شخصی آگاه و بامطالعه است. کارش به هسوالی دربار

های دیگری مانند شناخت از مجریان  معلوماتش افزوده ولی برای کار در وزارت خارجه توانایی

های  کنند، از موسسه سیاست خارجی افغانستان، از سیاست کشورهایی که باکشور ما کار می

الدول نیاز است که ایشان به سبب دوری از وطن از آن  ملل متحد و روابط بین المللی، سازمان بین

ی کافی ندارند. شام آن روز سعد محسنی مرا طلب کرد و با ناراحتی گفت که  در حال حاضر بهره

هایی دریافت کرده که نشست تلویزیونی امروز خیلی به زیان  جمهوری و از سپنتا تلفون از ریاست

توان کرد. برنامه پخش  گذارد. گفتم کاری نمی دهی فردا اثر می شود و بر جریان رای سپنتا تمام می

… اینه-وشنود بودیم که تلفون سعد زنگ خورد. سعد فوری گفت اینه در همین گفت… شده است

حاضر است با او گپ بزنید. سپنتا بود، نرم، مودب، باتمکین. بعد از احوالپرسی، دوستانه شکایت 

گفتم … ها فکر کمک کنیم و از این حرف ایم و باید به یک روشن یت را خراب کردهکرد که وضع

دانید.  نشینم ولی شما امر کنید چه کنم. گفت خود می که از بیان واقعیت عقب نمی سپنتا صاحب با آن

کنیم. با سعد توافق  گفتم همین حاال سه چهار نفر از طرفداران را بفرستید هرچه بگویند پخش می

دو بار به دعوت محترم -بعد یکی م، میز آماده شد و سخنانی به نفع او گفته آمد. از آن بهکرد

دو بار -ی کرایی سپنتا به صبحانه، یکی گوی وزارت امور خارجه در خانه سخن -احمد بهین سلطان

خوردیم  های وزارت امور خارجه اشتراک کردم. در روزهایی که باهم چای صبح می هم در ضیافت

های  نوعی باید او را از موج تبلیغ سیار نزاکت و ادب از او و سپس از بهین دریافتیم که بهبا ب

ی پاسداری از حق و  ی فراخوانی به استیضاح کمک کنیم. من بنابر داشتن روحیه یی درباره رسانه

که در اخراج اجباری مهاجران از  دو مقاله نوشتم و درست از وزیر خارجه در این-عدالت یکی

جز در سمینارها  دیدارهای ما پایان یافت. بعد به… توانست داشته باشد، دفاع کردم یران تاثیری نمیا

 .و مجالس جوامع مدنی دیداری نداشتیم

طعن به دیگران و  و  های کاری و لعن کاری  ی این بحث نیز جالب است. پس از چوب نقل ادامه

 :نویسد  ها، می  تصنیف خیالی صاحبان رسانه



به کار آغاز کند همراه با  201۴سپتامبر 2۹تاریخ  که دکتور اشرف غنی به پیش از اینچند روز »

بوک  ویژه فیس های افغانستان، به عاطفگی رسانه رحمی و بی ی من آمد. از بی خانم سیما سمر به خانه

ها داشت. برایش گفتم   شد، شکایت  اش پخش می هایی که علیه خانواده و صفحات اینترنتی و تهمت

خواهد پا به سیاست بگذارد، باید آماده باشد تا بدترین  ه آغاز کار است. در افغانستان کسی که میک

های گیرمانده در قرن هفدهم و با افکار بدوی به  ترین ناسزاها را به جان بخرد. آدم ها و زشت تهمت

ی فراگیر  ستفادهکشی ا اند و از این وسایل برای شخصیت ویکمی مجهز شده ابزار و وسایل قرن بیست

شود کاری  ام. نمی کنند. برایش گفتم که من در یک مقاله به چنین افرادی صاحبان کلمات قاتل گفته می

 .28()ج یکم، ص «. کرد، باید نادیده گرفت

وجه به هدف توهین  کنم که استفاده از آن به هیچ المثلی استناد می من برای فهم بهتر مطلب به ضرب

پندارند، حاضرم پوزش بطلبم(. با تذکر سپنتا به محترم دکتور اشرف غنی به یاد اگر چنین )نیست. 

شود که  شد و می افتادم. از دکتوران و استادان انتظار برده می« کور عصاکش کور شده است»مثل 

ی  پشتوانه باری از ادعاهای بی با آمدن از کشورهای دارای فرهنگ دموکراتیک و با داشتن کوله

گذاری کنند. چه شد آن فرهنگ تسامح که  ن فرهنگ، آموزش فرهنگ دموکراتیک را پایهعملی از ای

دست،  های کتابی از این جای محکوم کردن شماری از مردم به ایستایی در قرن هفدهم و تعمیم باید به

گذاری کند. رهبر و  نیازهای کشور است بنیان ی دموکراتیک را که از پیش در عمل راه تربیه

ازخودگذر مردم ضمن تعبیرها و تفسیرهای کتابی، کاری که باید بکنند، تغییر است.  راهنمای

رهمنایی سپنتا به دکتور اشرف غنی از ریشه نادرست است. چرا باید کسی که پا به سیاست 

ترین ناسزاها را به جان بخرد. چنین افرادی را صاحبان کلمات  ها و زشت گذارد، بدترین تهمت می

جای اهانت کردن به فرهنگ مردم و  شود کاری کرد. به ها کافی نیست. چرا نمی در مقالهقاتل نامیدن 

های کتابی، بایست برای تغییر و آوردن تحول در ذهنیت، فرهنگ، اقتصاد و  تعمیم مکررات تحلیل

تجربگی در مدیریت ناشی  ها از بی کاری برخوردهای اجتماعی مردم برنامه نوشت و کار کرد. ندانم

شود. حتمی نیست که استاد خوب و الیق، مدیر خوب و الیقی نیز باشد و برعکس. من از  می

جا  های ناکام در حافظه دارم که این های استادی و برعکس تجربه های مدیریتی با نقش تعویض نقش

 .اند محل مناسب ذکر آن نیست. البته بیفزایم که در هر دو مورد استثناهای کامیابی هم موجود بوده

کردگان و جوانان  روزی که من در وزارت خارجه کار را آغاز کردم، تعداد زیادی از تحصیل …»

کشور ما، نمایندگان مجلسین شورا و نمایندگان نهادهای مدنی آمدند. از سیمای برخی از کارمندان 

ی قبلی خالف عرف کشور های متمدن  شد ناخشنودی را خواند. وزیر خارجه وزارت خارجه می



که  گفت مثل این معرفی من نیامده بود؛ معین سیاسی در مراسم معرفی من طوری سخن می برای

ها حتا شهامت آن جنرال فرانسوی  خانه برپا کند. این های هرات بت چنگیزی آمده باشد تا بر ویرانه

 دلیل جمهوری فرانسه گفت من به را که بعد از انتخاب فرانسوا میتران سوسیالسیت به مقام ریاست

جمهوری را در مقابل یک سوسیالیت به تعظیم وادارم،  ام حاضر نیستم گارد ریاست باورهای سیاسی

ی نو را بازی کنند تا از  گوی وزیر خارجه ها نقش بلی کنم، نداشتند. ماندند تا پسان بنابراین استعفا می

 (12۹-)ج یکم، ص…« این طریق بتوانند بیشتر از پیش خراب کاری کنند

یابد که  های ذهنی. خواننده درنمی ها و قضاوت شود و هم پیشداوری قطعه هم شکایت دیده میدر این 

ی  که نگارنده نام وزیر خارجه سبب ناخشنودی برخی از کارمندان وزارت خارجه چه بوده است. این

ده کند که در محفل معرفی مانند عرف کشورهای متمدن نیام کند و از او شکایت می قبلی را ذکر نمی

ی پیشین دکتور عبدهللا عبدهللا بود. اما  داند که وزیر خارجه است، مفهوم است. چون هرکسی می

کند. برداشت وزیر نو از سخنان این معین  برد، ابهام ایجاد می که نامی از معین سیاسی نمی این

را در  هایی از آن های معین سیاسی و یا بخش پرمبالغه و یکسونگرانه است. اگر نگارنده صحبت

داشت. هردو تشبیه چنگیز و  آورد، خواننده را در این قضاوت خود به همراه می ی خود می نوشته

ی تصویرسازی  میتران با نویسنده، هرات و جنرال فرانسوی به معین سیاسی و کارمندان، مغالطه

های  و حالت ها و نه هم موقعیت«به مشبه»اند، نه  جا و درست ها به«تشبیه»پندارانه است. نه  پیش

ها و بدانگاری دیگران در سراسر این کتاب به کثرت  تشبیه همسانی و ربط دارند. چنین کوبیدن

خوبی  ی اخیر انتظار نویسنده به هایی دارم. از جمله ها اشاره شود و من به برخی از نمونه مشاهده می

ها  ماندند تا پسان»ا ندادند. وار استعف که کارمندان و معین سیاسی جنرال فرانسوی شود؛ این روشن می

کاری  ی نو را بازی کنند و از این طریق بتوانند بیشتر از پیش خراب گوی وزیر خارجه نقش بلی

هایی کرده بودند و جالب است  کاری از این چه خراب« پیش«ها  داند که این خواننده بازهم نمی«. کنند

با « بیشتر از پیش»کاری  ها در خراب آن «گویی بلی»که وزیر جدید با تن دادن و راضی شدن به 

های  های ذهنی و بالتبع زشت نشان دادن همکاران با بررسی فرض آنان شریک شده است. این پیش

ها  باشد، خیلی مند ارزیابی کارمندان و زیردستان که از اصول کلی مدیریت عملی می مداوم و روش

 .فاصله دارد

نمایی و  ر خارجه از بایدها و نبایدهای عام شروع و به سیاهبیینم، کار در وزارت امو که می چنان

جز چند مورد سطحی از کار سیستماتیک کادری و موضوعی خبری  انزواطلبی انجام یافته است. به

جای کار هر روز مشغول  بسیاری از کارمندان به… ها شروع شد از همان آغاز کارشکنی»نیست. 



است که ائتالف نیرومندی میان تبارگرایان متمایل به پاکستان در پراگنی بودند. بسیار شنیدنی  شایعه

وجود آمده بود. در حیرت بودم که  جمهور و تبارگرایان جانب دیگر علیه وزیر خارجه به دفتر رییس

)ج یکم، …« توانند هر اقدام را طور دیگری جلوه دهند پراگنی به چه مهارتی می های دروغ دستگاه

 (.1۳2ص 

ی  داخلی با جبهه« ائتالف نیرومند»وزارت امور خارجه، ضمن یادآوری از وجود نویسنده در 

روزی سفرای »شود. این بار با سفرا و شماری از کشورهای خارجی:  رو می خارجی نیز روبه

ی اروپا و یکی از کارمندان  ی اروپا به مالقات من آمده بودند. معاون نمایندگی اتحادیه اتحادیه

پراگنی و صحبت  آید که چه مقامی داشت، شروع کرد به سخن درست یادم نمی ی آن، رتبه عالی

که افغانستان چگونه متعهد شده است و عدم اجرای  المللی و این های بین ی اهمیت میثاق درباره

تعهدات چی پیامدهایی خواهد داشت و مسایلی مانند آن. من در جریان صحبت چند بار به او تذکر 

جای  تان را بگویید؛ اما مرا به ی صحبت المللی آشنایی دارم، لطفا نتیجه حقوق بیندادم که به اصول 

گفت. من هم که با چنین رویکردهای  گفت و می داد، هی می سوادی گرفته و توضیح می آموز کم دانش

حدکافی آشنایی داشتم، در پایان کالمش  اروپامرکزی و تحقیرهای از جانب سپیدپوستان اروپایی به

جمهور افغانستان حضور داشتم. وزیر شما گفت که  ی وزیر دفاع شما با رییس م که من در جلسهگفت

ی برخورد شما به موضوع عدالت انتقالی، مربوط به خود شماست و ما در این مورد مداخله  نحوه

کنیم. دوم آقای سفیر من چند هزار دانشجوی اروپایی را در مسایلی که شما یادآوری کردید،  نمی

الملل بدهید، گذشته  ی افغانستان درس حقوق بین ام. آن دورانی که شما به وزیر خارجه درس داده

 (.جا )همان«. جا به پایان رسید. و از جلسه بیرون شدم خیر، جلسه امروز همین است. روز شما به

اما ها تنظیم کرده است.  ها را از روی یادداشت گوید که روایت گر، در شروع کتاب می روایت

ی آن درست به یادش  رتبه ی اروپا یا یکی از کارمندان عالی نویسد نام معاون نمایندگی اتحادیه می

های این شخص  کند. بعد از صحبت هایی که برداشته کمک نمی جا همان یادداشت نمانده است. این

ی تدریس  شینهیی با پی شود و آن را درسی زاید به وزیر خارجه ناشناخته مانده در کتاب، خسته می

روز »نشاند و با  جایش می پندارد. او را به همین موضوع به چند هزار دانشجوی اروپایی، می

تنها بدترین روش مذاکرات دیپلماتیک است که  کند. این برخورد نه گفتن جلسه را ترک می« خیر به

مذاکرات  کند. گیریم که آن شخص بدون داشتن اجندا و رعایت اصول نمایش مضحکی ارایه می

های غیردیپلماتیک او را به  هم در مالقات تعارفی، چنین سخنانی گفته باشد. جناب وزیر با افاده آن

ی اروپا چه  شد. آخر سفرای دیگر اتحادیه جایش نشانده بود، دیگر نیازی به ترک جلسه دیده نمی



خورد )اگر در واقع اتفاق رو شوند. از این بر مهری و حتا اهانتی روبه گناهی داشتند که با چنین بی

بندی  ی اروپا ارسال شده باشد. مزید بر آن سرهم افتاده باشد( چه پیامی به کشورهای عضو اتحادیه

ی کار در وزارت امور  هایی درس خوبی برای دیپلماتان جوان هرگز نیست. ادامه چنین خاطره

لی، و طرح استیضاح وزیر ی م ی متحد، منشور مصالحه خارجه با تذکرهای جانبی در مورد جبهه

که از شماری از  جاست که در توضیح بخش سومی ضمن آن شود. جالب این دار می خارجه، دنباله

ها را بنا  برد، تذکر بعضی از نام صراحت نام می ی طرح استیضاح علیه خود را به طراحان توطئه

 .گذارد بر مصلحتی معین مسکوت می

رو من  شود، از این ارزار علیه من از دفتر شما سازماندهی میجمهور گفتم که، تمام ک به رییس …»

… جمهور تقدیم کردم ام از مقام وزارت امور خارجه را به رییس گیری روم. تقاضای کناره کنار می

هایی وجود دارد که تو در کارزار سلب  گزارش»جمهور به فاروق وردک تلفون کرد و گفت  رییس

گران است و دو نفر  ی توطئه جمهور گفتم که این آقا سردسته ه رییسب… اعتماد از سپنتا فعال استی

جا(. این دو نفر از  )همان«. اند جمهور را نیز نام گرفتم که در این کار شامل از نزدیکان رییس

جا و در جاهای دیگر انگشت اتهام  اند. در این ی محرم باقی مانده جمهور، در صیغه نزدیکان رییس

  یی در مظان شک و تردید قرار می گونه آدرس نشانه رفته است که همگان را به سوی اشخاصی بی به

 .دهد

جمهور مراجعه کرده مجددا استعفایم را تقدیم  محکمه من به رییس در پی صدور حکم ستره …»

جرگه ملغا گردید، اما  محمکه، اقدام مغایر قانون اساسی ولسی کردم. من گفتم که بر اساس حکم ستره

خواهم  ی کار نمانده است. دقیق یادم است که گفتم من نمی آن شور و هیجان برای ادامه برای من

چیان کار کنم.  ساالران و قاچاق گیران، جنگ برای سه سال دیگر در تقابل با سندیکای رشوه

جمهور برایم گفت که: خوب چند ماهی ادامه بدهید تا کسی گمان نکند که شما تسلیم زور  رییس

 …«شدید

های  ی کار، داستان عجیبی دارد. هر باری که در سمت ن ماجرای بارها تقدیم استعفانامه و ادامهای

ی آگاه  ی کار هم فراهم آمده است. برداشت خواننده مختلف درخواست استعفا شده، به ترتیبی ادامه

تهدید و  حیث ابزار این است که استعفادهنده در این کار جدی و مصمم نبوده است، بلکه از آن به

فروشی استفاده شده است. زیرا هرگاه کسی به دوام کار خشنود نباشد، هیچ نیرویی او را  نوعی گران

هایش  ها و نظریه مصرفی طرح تواند. در هر سه مورد کار سپنتا، بی ی کار کرده نمی  وادار به ادامه

رساند که سپنتا برای  این میهای کتاب، به هر دلیلی که بوده، نشان داده شده است؛ و  بنا بر روایت



گانه مفید و موثر نبوده است. حتا استدالل جالب نقل شده ازکرزی بر نیاز کاری او  های سه اداره

 «.اید چند ماهی ادامه بدهید تا کسی گمان نکند که شما تسلیم زور شده»… کند:  داللت نمی

گریزی  زیادی مرا متهم به قانونجرگه افراد  برای من بسیار جالب بود که پس از تصمیم ولسی …»

دستانی که از  به ی مدنی و قلم عده از اعضای جامعه حتا برخی از آن… و عدم احترام به قانون کردند

شان در رابطه با تقررخودشان و یا  گرفتند، هر زمانی که تقاضای سیاستمداران افغانستان باج می

…« گفتند نوشتند و ناسزا می شد در این باره می شان به خدمات دیپلماتیک قبول نمی اعضای خانواده

 (.1۵2)ج یکم، ص

یی از  نامه تنها در این مورد، بل در هر موردی برای مخالفان فکری و کاری خود، شناس نویسنده نه

 .اعتبار جلوه دهد ی خود را، بی دهد تا نقد آنان درباره انگاشته می پیش

بار دیگر هم بر اساس توافقی  زارت امور خارجه یکمن در دوران تصدی و»خوانیم:  در ادامه می

جمهور داشتم، از وی خواستم تا استعفای مرا پپذیرد، اما وی به من گفت. آنچه را که  که با رییس

ایم باید باهم به آخر برسانیم. من به وی گفتم که من از مرکز مطالعات منطقوی دانشگاه  آغاز کرده

جا کار کنم و برای من از لحاظ انسانی! و هم از لحاظ شخصی!  ننامه دارم تا در آ نیویورک دعوت

ی امریکا علیه خود تلقی  بهتر است تا برای مدتی در بیرون از کشور باشم؛ اما او این امر را توطئه

نموده با رفتن من شدیدا مخالفت کرد. من هم بر اساس تعهد سنتی که به وی داشتم، ماندم. اما با 

 (.1۵۴)ج یکم، ص…« اکراه

شود که کرزی کدام کار را با سپنتا باهم آغاز کرده تا با هم به  ی روایت باز فهمیده نمی از این قطعه

آخر برسانند. مزید بر این چنان وانمود شده که کرزی نگران پیدا شدن کار برای سپنتاست. لذا 

مهیا شده است. در  شود که گویا با پیدا شدن کار در نیویورک دلیل پذیرش استعفا طوری گفته می

شود که دلیل اصلی استعفا چه بوده است. این بار  هیچ جایی و در هر مورد استعفای او دیده نمی

ها استعفای هر  ی حکومت ی امریکا علیه او. البته در تجربه یابد: توطئه ی خوبی می کرزی بهانه

های خوب نیست. بنابراین  انهشود و از نش مقام، برای دستگاه دولت و رییس آن بدشناسی پنداشته می

جویی  کشید. این بار وطندوسی و عدالت های نوبتی پیش می کرزی شاید به استعفاهای متعدد، بهانه

 .ماند اما با اکراه کشند و سپنتا از روی ناچاری و تعهد سنتی که با کرزی دارد، می همه ته می… و

گرفت، اما واقعیت  محکمه صورت می رههای متفاوتی از نظر حقوقی ست هرحال، هرچند برداشت به

ی نمایندگان به رد صالحیت رای داده بودند. هرگاه سپنتا در واقع  این بود که بخش قابل مالحظه



بخشید، به نقض قانون حتا اگر اتهامی بر وی شده  شان می ها را به لقای شیفتگی نداشت، عطای آن

 .داد  میشه پاسخ میبود پایان و به میل درون خود هم یک بار و برای ه

به دیدار »… شود. مشاور شورای امنیت ملی شدن.  بخش دیگری از روایت باز با شکایت آغاز می

های  زنی جمهور رفتم. او از من خواست تا به صفت مشاور امنیت ملی کارکنم. بعد از چانه رییس

جمهور  رییس… لیسیی کار من محدود باشد به مسایل پا پذیرم که ساحه زیاد، گفتم در صورتی می

دهد و شما  خواهم مسایل اوپراتیفی و مالی را کسی دیگر انجام می گفت من از شما کار زیادی نمی

جمهور گفت ما در وزارت خارجه  تنها به کار پالیسی و روابط خارجی بپردازید. در ضمن رییس

)ج …« انتقال دهیم مشکالت زیادی داریم و باید مسایل استراتژیک را هم به مشاوریت امنیت ملی

 (.1۶۳یکم، ص

ها  های خود با کرزی را توضیح نداده است. حدس زنی یی داریم. سپنتا چانه برگشته عجب کشور بخت

کند. عجب  محدود می« مسایل پالیسی»تواند خیلی پردامنه باشد. اما کار در شورای امنیت را به  می

جود مشکالت در وزارت امور خارجه، پذیرد و ضمن یادآوری از و جمهور هم می که رییس این

که معلوم است  گذارد. تاجایی مسایل استراتژیک روابط خارجی را به مسبب آن در شورای امنیت می

کرد. از  شورای امنیت درک ُل طرزالعمل اجرایی داشت که مشاور شورای امنیت آن را اجرا می

گوید که هرگاه کس  جمهور نمی ییسهمه درک نظری از مسایل پالیسی به ر جانبی هم سپنتا با آن

مایه خواهد بود. باید مسایل  دیگری مسایل اوپراتیفی را رسیدگی کند، مسایل استراتژیک بدون آن بی

شود که این  ها باشد والغیر. از سوی دیگر، معلوم نمی ی استراتژی کننده ساز و آماده اوپراتیفی زمینه

یی را ایجاد کند. سپنتا از پالیسی و  به دست هم داده پالیسیکند، تا دست  مسایل در کجا باهم تالقی می

مسایل استراتژیک، اصالح و نوشتن قراردادهای همکاری را در نظر دارد که در سراسر روایت 

های خود که، در سبک و سگنین کردن  محوری کند؛ و شخص جلد اول و دوم به تکرار از آن یاد می

های آشکار و پنهان شورای  یابیم که او با استفاده از امکان نمی متن دخالت داشته است. در هیچ جایی

یی، بنیادی، نهادی و انجمنی رسمی یا غیررسمی برای تحقیق مسایل استراتژیک که  امنیت موسسه

 .یکی از کارهای مهم امور امنیت ملی کشور است، پرداخته باشد

 21های شخصی دارد، در ز رفاقتگیری ا حامد کرزی با آن صمیمیت و توانایی که برای بهره»

حیث مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان صادر  فرمان تقرر مرا به 2010فبروری

که،  جمهور در آغاز نسبت به دفتر شورای امنیت طوری بود، مثل این برخورد شخص رییس… کرد

درت باشد که در آن کار، اما نزدیک به ق دفتر شورای امنیت یک دستگاه برای استقرار افراد بی



گیرد. از این رو به تحلیل و  گاهی خبرچینی نیز با تکیه بر اطالعات ریاست امنیت ملی صورت می

 (.1۶8)ج یکم، ص …« بررسی مسایل زیاد دلبستگی نداشت

دهی به اصل شایستگی، دانش  نویسنده اذعان دارد که تقررش در مشاوریت امنیت ملی نه بر ارزش

آهسته -های شخصی بوده است. آهسته جمهور در استفاده از رفاقت یی رییسو تجربه، بل توانا

جای روایت  شود. در این میان یگانه کسی که تا این شکایت از کارکنان شورای امنیت نیز شروع می

باشد، از این  شصت سپنتا در ظاهر برکنار مانده بود، حامد کرزی می ی مستقیم از ضرب گونه به

با گذشت زمان، به هر اندازه که شک »افزاید:  شود. او می های قلمی شامل می حملهبعد او نیز در  به

یافت، به همان اندازه به قضایا بیشتر از منظر  جمهور نسبت به غربیان افزایش می و تردیدهای رییس

های  ام، نسبت به دستگاه دلیل سوسیالیزاسیون سیاسی دید؛ برخالف من. من به استخباراتی می

که مشاوریت امنیت ملی را قبول کرده بودم، پشیمان  بعد از چند هفته از این… ی بدبین بودمخبرچین

ی من باشد. اصوال دفتر  شدم. غیر از قراردادهای استراتژیک کار دیگری نبود که مورد عالقه

 مانست که به دالیلی در آن جمع شده بودند؛ شورای امنیت بیشتر به یک مجتمع افراد نامتجانسی می

 (.جا )همان«. اند جا آمده دانستم که بیشتر این کسان برای چه آن من هم نمی

جمهور با افزایش شک و تردیدها نسبت به غربیان، به همان اندازه به قضایا  لزومی ندارد که رییس

جمهور افغانستان است  خاصه رییس -جمهور ی کار یک رییس از منظر استخباراتی ببیند. این الزمه

های استخباراتی همسایه و  های سازمان نظامی وخیم و مداخله -به وضعیت سیاسیکه کشور 

های  آرمانی سپنتا چیزی و واقعیت -باشد. سوسیالیزیون سیاسی رو می کشورهای دور و نزدیک روبه

ی ملی دولتی به  مدیریت دولتی چیزی دیگر است. حتا برای آن سوسیالیزیون سیاسی در قاعده

ستخبارات نیاز است. سپنتا در آن زمان که مشاور شورای امنیت بود و حتا پس استخبارات و ضد ا

باشد. از  های مدیریت دولتی می ترین حلقه ترین و اساسی داند که کار استخباراتی از مهم از آن، نمی

دهد. نگاه  سادگی با برداشت عامیانه از آن، کار استخباراتی را در حد خبرچنینی تنزیل می این رو به

های زیادی از این کتاب، نگاه ترسبی اپوزیسونی و حمله بر جانب مقابل  سپتنا در این مسایل و بخش

داری را در کلیت آن به نمایش  بدون سنجش میزان منطقی آن است، نه نگاه یک دولتمرد که دولت

کنان،  المللی و تصدی امور وزارت خارجه شکوه بگذارد. این بار هم مانند مشاوریت در امور بین

کند. شاید کسی در تفسیر  های اخیر بازی با کلمات است؛ ابهام ایجاد می کند. جمله اظهار پشیمانی می

 :ها کمک کند این جمله



مانست که به دالیلی در آن جمع  اصوال دفتر شورای امنیت بیشتر به یک مجتمع افراد نامتجانس می»

من ندانستم که با این «. اند جا آمده رای چه آندانستم که بیشتر این کسان ب شده بودند؛ من هم نمی

توضیح سپنتا کدام اصول را در نظر دارد. کدام طرزالعمل بوده یا اصل قانونی یا اصل دیگری. چه 

افزاید  رود؛ می تر می گذاری کرده بوده است. سپس از این هم پیش کسی یا کسانی این اصول را پایه

« دالیل»شود که سپنتا هریک این  ودند. از این بخش دانسته میجا جمع شده ب در آن« به دالیلی»که 

« اند. جا آمده دانستم که بیشتر این کسان برای چه آن من هم نمی»افزاید:  داند. سپس می خوبی می را به

داند. این  کم یک شخص دیگر هم نمی از داند که هیچ؛ کم را نمی« دالیل»رساند که او  این جمله می

ی  های باال، در صفحه کند. با این وجود برعکس افاده اننده را دچار گیجی عجیبی میمتن پریشان خو

اما اکثریت قریب به اتقاق کارمندان افغان دفتر شورای امنیت افراد خوب و »نویسد که  بعدی می

وقتی دو کارمند خارجی را پی کارشان فرستاد (. 1۷0)ج یکم، ص …« دوستی بودند های وطن آدم

یی وجود نداشته که از خوبی کارمندان افغان شورای امنیت  کرد، دیگر خارجی« نیاز بی»و خود را 

 .یاد کرده است

ریاست امنیت ملی زیر … یافت اندک اندک جلسات شورای امنیت ملی به محفل دوستان تقلیل می»

نیز به شخص دهی برون شد، بلکه حتا مشاور امنیت ملی  تنها از زنجیر اطالع رهبری اسدهللا خالد نه

و … جمهور نیز بی اطالع نبود بانی آن ریاست تبدیل شد و در این رابطه شخص رییس مورد دیده

عنوان اجندا  جلسات شورای امنیت شده بود، پرداختن به تکرار مکررات. در آغاز من مسایلی را به

ن هم از خیر این یی ندارد و م جمهور به این مسایل عالقه کردم، اما متوجه شدم که رییس مطرح می

 .کار گذشتم

ی مسایل امنیت ملی و  حیث مشاور امنیت ملی منصوب شدم به اقتضای کارم، در زمینه وقتی من

های داخل منازعه به تحقیق بیشتر  تهدیدهای موجود در دروان جهانی شدن و مشکالت دولت

بسیار مشابه رسیده جمهور در میان گذاشتم او هم به نتایج  وقتی موضوع را با رییس… پرداختم

 (.1۷2)ج یکم، ص…« بود

از نظر هنر و علم مدیریت الزم بود سپنتا هر طوری که شده با استفاده از همه امکانات جلو تقلیل 

ی  کننده را بگیرد. ایشان مدیر تشریف داشتند، نه ثبت« محفل دوستان»های شورای امنیت به  نشست

ا که از آن در کتابی یاد کند. این سوءمدیریت را به ه غیرفعال تنزیل و تنزل محتوا و شکل نشست

گفت که ریاست امنیت شخص مشاور شورای امنیت را به چه  کرد و حتا می جمهور حالی می رییس

دهد. ریاست امنیت ملی  قرار می« بانی دیده»یی مورد  دلیلی و مطابق کدام قانونی و حکم محکمه



نند مشاور برحال شورای امنیت را برای تفنن و یی ما خصوص اشخاص بلندرتبه کسی و به هیچ

دهد. در همچو مواردی نخستین گام سبکدوشی موقت کارکن  بانی قرار نمی روزگذرانی مورد دیده

که حتا  خدمات عامه است. سکوت سپنتا و اعتراض نکردن به این عمل غیرمجاز در حالی

ی آگاه و  نیست. خود را در نزد خواننده نمایی وجه مظلوم به هیچ« اطالع نبود جمهور نیز بی رییس»

که سپنتا در این مورد  های آینده، در مظان اتهام جرم سنگین قرار دادن است. با آن خصوص نسل به

های پسین در این باره  به همین اندک اکتفا کرده و توضیح بیشتری نداده، بهتر است در چاپ

 .العات کافی بدهدطا
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