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 Political  سياسی

  
  محمد ياسين ايوبی

   ٢٠٠٨اکتوبر  ٢٩فرانکفورت، 
  
  

  رنگين اسپنتا نوکر خانجان است نه از بانجان
  

 وقتی از فراز دهکده ای می چاشت. رش راهی دهی دور بود نوک با معيت يکی دو دوست و همراهآورده اند که خانی
پخته ) بادنجان(زن دهقان اتفاقًا بانجان .  را پذيرفت دهقانخواهشگذشتند، دهقانی آنها را به نان دعوت کرد که خان اين 

نيک آنرا خان وقتی آن غذا را تناول می فرمود، برای خوشی خاطر دهقان لب به توصيف بانجان گشوده و صفات . بود
هنوز سخنان خان به انجام نرسيده بود که نوکر برای جلب رضايت خان رشتۀ سخن را به دست گرفته ياد آور . بر شمرد

شته و او شد که بانجان بهترين غذاست که نه تنها خوشمزه است، بلکه شفابخش نيز ميباشد و حتی خوردن آن ثواب دا
به سفر خود ادامه داده   خويشبا همراهانخان  از نان چاشت بعد.  داردبانجان را نظر به هر غذای ديگر بيشتر دوست

بانجان دلش را خان که . بانجان پخته بوددف ابر حسب تصدر فردای همان روز مهمان کس ديگری گرديد که او هم 
، بال ديدچنين نوکر که وضعيت را . گرفته بود، به مذمت بانجان پرداخته و هر آنجه بد بود در حق بانجان حواله کرد

دوستان خان که . تنفر عميق خود را از بانجان بيان کرد  و گفت و بيراهدرنگ بر بانجان بر آشفت و بانجان را بسيار بد
 خوب گفتی و امروز آنرابسيار بانجان را ديروز چرا : "، از نوکر پرسيدند که  مشاهده کردند را متناقضاين وضعيت
  !"وکر خان جان هستم نه از بانجانمن ن": وکر در جواب گفت که  ن" بد می گويی؟از اندازه زياد

      
که در وزارت " صلح و حل منازعه در تفکر اسالمی"آقای اسپنتا نيز در جريان سخنرانی در سميناری موسوم به 

يده  در انترنت نشر گرد٢٠٠٨ اکتوبر ١٥خارجه در کابل داير شده و چگونگی آن در سرويس خبری بی بی سی مؤرخ 
   : بود رد کرده چنين و آنرا بنا بر داليلیداد سخن داده، در مورد مذاکره با طالبان بود

  

مذاکره با مخالفان مسلح تنها در صورتی می تواند به نتيجه برسد که دولت از يک موضع سياسی قوی وارد گفتگو " •
 ."شود

را آغاز کرده اند در حقيقت پيام آوران تسليم و  )طالبان (آنانيکه برای آوردن صلح مذاکره با مخالفان مسلح دولت" •
 ."فرار هستند

، ) ـ شرح از نگارنده استمذاکره با طالبانمنظور طرفداری انگليس ها از  (اگر در پی تسليم کردن اين خاک هستيد" •
 ."بهتر است از افغانستان بيرون شويد

ست، سخن از صلحی است که نمی دانيم با چه در اين روز ها در کشور جنگ زده ما بيشتر از پيش سخن از صلح ا" •
 ."کسی و يا چگونه صلح می کنيم

برخی که در تنگا قرار گرفته اند و شکست خود را شکست همۀ جهان می دانند، می خواهند پيام انهزام را در گوش "  •
 ."کودکان ما زمزمه کنند

ت که از طريق گردن های بريده و پذيرش صلحی را که پيام آوران تسليم و مناديان فرار می خواهند، صلحی اس" •
 ."بردگی بايد تأمين شود

 
نوشت که در پورتال " بلند پروازی های يک مزدور پا بسته بنام رنگين اسپنتا"اين قلم بر سخنان او تبصرۀ تحت عنوان 

  . به نشر رسيد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"
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سپنتا به عربستان سعودی و پاکستان سفر کرده و با افکار متضاد به هنوز چند صباحی از اين قضيه نگذشته بود که ا
خبرنگار بی بی سی با او راجع به مذاکرات با طالبان مصاحبه کرده که متن آن در سرويس خبری بی بی . وطن برگشت

  . در انترنت نشر گرديده است٢٠٠٨ اکتوبر ٢٣سی مؤرخ 
   :چنين گفته اسپنتا در جريان مصاحبه با خبر نگار بی بی سی

   

وزارت خارجه تاييد می کند که دولت افغانستان و گروه طالبان، برای پايان دادن به نا امنی ها در اين کشور پشت " •
 ".ميز مذاکره قرار خواهند گرفت

 ولی در زمينه کار ،هنوز محل و تاريخ دقيق برگزاری مذاکرات ميان دولت افغانستان و طالبان مشخص نشده است" •
 ."ورت خواهد گرفتهايی ص

ليت ما اينست و ما ومسؤ. ، تا حال معلوم نيستاز اينکه دومين بخش از اين مذاکرات در کدام شهر صورت می گيرد •
ت غير رسمی و غير دولتی که از سوی افغانستان رفته در اين مورد، هيئ.  را ادامه دهيمآماده هستيم که اين مذاکرات

 ."لی را برای ادامۀ اين گفتگو ها تعيين خواهند کردبود، در مشوره با مقامات سعودی مح
خروج نيرو های خارجی از افغانستان، هرگز به عنوان پيش شرطی برای آغاز مذاکرات با طالبان پذيرفته نخواهد  •

 .شد
  

    :تبصره 
ضع مو ضعيف به  حالت ازبدون مشکله صد ساله پيمود و ايک شبه راين طفل  ،چه طور شد که دولت افغانستان •

 ما اينست و ما مسؤليت"  و طرح مذاکره با طالبان را پذيرفت که اينک جناب وزير خارجه می گويد  يافتءقوی ارتقا
مذاکره با ": در حاليکه در سخنرانی خود چند روز قبل گفته بود که  ؟.آماده هستيم که اين مذاکرات را ادامه دهيم

اين  ." برسد که دولت از يک موضع سياسی قوی وارد گفتگو شودمخالفان مسلح تنها در صورتی می تواند به نتيجه
 به عنوان نمايندۀ خاص او راه اندازی شده است و همه ، قيوم کرزی، برادر حامد کرزیبه رهبریمذاکرات قبًال 

 حد غالم  مبنی بر رد اين مذاکرات يعنی چه؟پس واويالی اسپنتا. تنها اسپنتا آنرا انکار می کند .ندنمردم آنرا می دا
 . غالم نمی داندانجام داده،، زيرا آنچه را کاکو باشد که به ريش کاکويش بخندد

 

اشتراک داشت، بار ديگر ت غير رسمی و غير دولتی هيئ مذاکرات در عربستان سعودی در اسپتنا که ادعا دارد که  •
 . حل و فصل می شودجنبی هاا و همه مسايل بدست خود ثابت می کند، که او را کسی به پشيزی تحويل نمی گيرد

 وقتی فرستادۀ.  واقع شدثر سی آی ای چقدر مؤدرباروگرنه خوب بخاطر دارد که آقای قيوم کرزی در تقرر ايشان در 
 اشتراک داشتند، پس اصطالح غير  با طالبان ديگری از اعضای دولت در مذاکرات ای با عده يعنی برادرشکرزی

 نمی خواهد اسپنتا.  وضع بر همين منوال نيستر درون کابينۀ دولت دستنشاندهرسمی و غير دولتی يعنی چه؟ مگر د
" جبهۀ ملی"بداند که آقايان کريم خليلی، اسماعيل خان و چند تای ديگر هم عضو کابينۀ آقای کرزی اند و هم عضو 

د که اسماعيل خان او نمی خواهد بدان. که مرکب از جنگساالران و جنايت کاران می باشديعنی جبهه مخالف دولت 
قبل از تقررش به وزارت آب و انرژی چندين قرارداد را به عنوان امير بخش غرب افغانستان در غياب دولت 

اصطالح غير رسمی پس  را با روسيه بسته بود  ه دوستم چند قرارداد همچنانک، کردءاضامبا دولت ايران دستنشانده 
 يعنی چه؟و غير دولتی 

  

 )طالبان (آنانيکه برای آوردن صلح مذاکره با مخالفان مسلح دولت"ال شود که اين باورش را که ؤجا دارد از اسپنتا س •
؟ آيا اين گفتۀ او با اين فرمايش ارزيابی می کنند چگونه "را آغاز کرده اند در حقيقت پيام آوران تسليم و فرار هستند

 . آماده هستيم که اين مذاکرات را ادامه دهيمليت ما اينست و ماومسؤ: "جناب شان چقدر در تناقض است که گفت 
 همچنان اين سخنان جناب شان که.  شما قبًال اين مذاکرات را آغاز کرديد و اکنون می خواهيد آنرا ادامه دهيديعنی

، )منظور طرفداری انگليس ها از مذاکره با طالبان است ـ شرح از نگارنده (اگر در پی تسليم کردن اين خاک هستيد"
اسپنتا و  ديگر سخنی در ميان نيست کچه شد که يک باره از تسليم کردن خا. "د است از افغانستان بيرون شويبهتر

 پس آن . خاک را تسليم کنيم يعنی.ليت ما اينست و ما آماده هستيم که اين مذاکرات را ادامه دهيمومسؤ: " گفته است که
ی داند که اجنبيان نه به خواهش او به افغانستان آمده اند و نه هم  عليه تسليم و فرار يعنی چه؟ اسپنتا خوب مهمه فرياد

 پس اين همه پندادن يعنی چه؟. به امر او از افغانستان خارج می شوند
  

صلحی را که پيام آوران تسليم و مناديان فرار می خواهند، صلحی است که از طريق گردن های ":اسپنتا گفته بود که  •
وزارت خارجه تاييد می کند که دولت : " ولی چند روز بعد اسپنتا گفت  ." تأمين شودبريده و پذيرش بردگی بايد

  پس".افغانستان و گروه طالبان، برای پايان دادن به نا امنی ها در اين کشور پشت ميز مذاکره قرار خواهند گرفت
زهی .  بردگی را پذيرفتندها کی و ال است که آن مناديان فرار و تسليم کيها اند؟ و کجا شد آن سر های بريدهقابل سؤ

  !خيانت، دروغ و مردم فريبی
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زيرا می داند که با خروج . درط طالبان را مبنی بر خروج نيرو های خارجی از افغانستان نمی پذير شاسپنتا پيش •
 دولت زيرا اين. فرار می کنندو امريکا های خارجی به اصطالح عوام دم ايشان به خاشه بند نشده و تا اروپا نيرو

برخی " : اسپنتا گفته بود که . ها وابسته است و حيات او به همين نيروتکيه زدهنيرو های اجنبی  بر پشت دستنشانده
که در تنگا قرار گرفته اند و شکست خود را شکست همۀ جهان می دانند، می خواهند پيام انهزام را در گوش 

 اين پيام انهزام خويش را چرا خود تان در گوش جهانيان  شود که جا دارد پرسيدهحال ."کودکان ما زمزمه کنند
 خود بياوريد، پس چرا ده ها هزار افغان را در هفت سال رار همين بود که طالبان را در گلۀاگر ق. زمزمه می کنيد

  .گذشته قتل کرديد و چرا اربابان تو هزاران تن بم را در خاک پاک وطن ريختاندند
  

  !خوانندگان ارجمند 
 منظور از اين .انگليسها و امريکايی هاست که از چندی به اين سو جدی تر شده استسابق ذاکره با طالبان طرح طرح م

به اين ترتيب دو گروه . انده و تجريد القاعده می باشدشطرح شرکت طالبان و حزب اسالمی گلبدين در دولت دستن
 اسپنتا . ران اجنبی در دولت دستنشانده افزون می گردد نوکالبان و حزب اسالمی گلبدين به گلۀجنايتکار ديگر يعنی ط

، از  کرده بودمالقات  در آنجا و با باداران انگليس و امريکايی خوددهنموظور به عربستان سعودی سفر که به اين من
وقتی او از لذا . جانب آنها گوشزد شده که اگر برای مردم فريبی هم باشد، اجازه ندارد پا از گليم بردگی فرا تر گذارد

 با وجود آنکه اين مزدور . درجه نمود١٨٠عربستان سعودی باز گشت، در خصوص مذاکره با طالبان يک چرخش 
 او از يک مخالف مذاکرات به يک حاال  ندارد، با آن هماجنبی هيچ نوع صالحيتی در رابطه با مذاکرات با طالبان

 ملت نبوده و نوکری او را به ارباب روشنتر می قفرت مو اسپنتا، در هردو صووقفم. ه دادقفر مويموافق آن تغي
 ". اسپنتا نوکر خان جان است نه از بانجان"زيرا . سازد

 
  

 پايان


