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   AA-AAيک هوادار پورتال

  ٢٠٠٩ دسمبر ٢٤، کابل

  
  

  داکتر رنگين اسپنتا و ميخ ششم
  

 به حکومت عاليرتبۀ دولت تا زمانی که متعلق که مأمورين ، يک عادت زشت رواج شده از زمانه های دوردر افغانستان
ی نمی زدند، بلکه هر حرکت ضد انسانی و ضد اخالقی آن را توجيه بودند، نه تنها از کارهای بد آن دم و دستگاه سخن

ون انداخته می شدند، آنگاه لب به انتقاد گشوده و از هر نوع رالکن به مجردی که از خوان دولت بي. نيز می کردند
 ابراز خواست های مردم چو انتقاد ها نه اصالح خطا ها و ياممنظور از ه. دندنمو و حرکت های دولت انتقاد می فعاليت

بدين .  صورت می گرفت،بود، بلکه بيشتر برای رفع بار سنگينی که بر وجدان آلودۀ همچو دولتمردان سنگينی می کرد
 ها بر دولت و حکومت در درون جامعه و مردم جای پا باز  همچو ايرادوجدان های آلوده می کوشيدند تا باصورت اين 

 در سالهائی که روسها به قتل عام مردم ما می پرداختند و بعد از حتی.  خود را ترميم کنند عزت و کاسۀ شکستۀکنند
د از آن آنهائيکه با دولت مزدور نجيب همکاری کرده بودند، بعد از سقوط آن دولت به انتقا، خروج روسها از کشور نيز

، آقای ) پرچمی– و عضو بلند پايۀ دولت خلقی ار هزاران خيانت و وطنفروشیاساسگذ (پرداختند، مانند آقای حسن شرق
های دگر که در  و صد)فريبکار و دغلباز مشهور و معاون صدر اعظم در زمان نجيب اهللا (محبوب اهللا کوشانی

غافل از آنکه لکه هائی خونی که به دامن آنها . تۀ خويش اندخيانت هنوز در پی حيثيت بر باد رفب رسوائی و شيسرا
  .چسپيده است با هيچ آبی قابل زدودن نيست

وقتی مأمورين عالی رتبۀ دولتی مقرر می شوند، دولت بعد :" يکی از سر شناسان جامعۀ افغانی در اين رابطه گفته بود 
دو ميخ به چشمان آنها فرو برده می شود تا واقعيت . می کوبداز ارائۀ سند تقرری آنها، پنج ميخ را به اعضای بدن آنها 

 مردم سخندو ميخ دگر در گوش های آنها فرو برده می شود تا حقيقت و . ارندرا نبينند و بر اعمال دولت صحه گزها 
تی همچو الکن وق. دنميخ پنجم بر سر زبان آنها کوفته می شود، تا حرفی در مورد خيانت های دولت نگوي. وندنرا نش

 دولتی می افتند و از کار بر کنار می شوند، آنگاه دولت اين پنج ميخ را بيرون کشيده و ميخ مأمورين از جاه و جالل
چون بر اين مأمور عاليرتبه درد بزرگی مستولی می شود، آنگاه لب . ششم را به مقعد مأمور بر کنار شده فرو می برد

 ضديت با دولتدر  گويا خيانت های آن دولت را بر مال کرده برکناری خود رابر انتقاد از دولت مطبوعش می گشايد و 
 و اجتماع مايه ولی اين فرياد های بعد از خيانت جائی را نگرفته، به قول مردم اين درد از رنج مردم. توجيه می کند

  ."ناشی می شودميخ ششم از يست که نگرفته، بلکه درد
 نشانده مصداق درست اين گفتۀ مردم است که بعد از شش، هفت سال خيانت و آقای اسپنتا، وزير خارجۀ دولت دست

 دولت او را ، مواليش کرزی عنوانیاو در يک نامۀ سرگشاده. وطنفروشی به انتقاد از دولت مطبوعش پرداخته است
شان، خريداران در اين دستگاه بی سر و ته حقيقت باژگونه می شود و ميهن فرو"خوانده و نوشته که  " عدالت ستيز"

  ."وطن را به سخره می گيرند
را صاحب است و در واقع مهمی مقام او   و معاونانجالب توجه است که آقای اسپنتا در دولت دست نشانده بعد از کرزی

می سازد که کوله بار بزرگی از خيانت و وطنفروشی به دوش خودش بخش عمده ای اين دولت فاسد و عدالت ستيز را 
بايد از آقای اسپنتا پرسيده شود که وقتی با جنگ . است که معاشخوار سازمان جاسوسی سی آی ای می باشددارد و ساله

ساالران باالی يک ميز می نشينی و از خوان ملت لقمه می زنی، آيا بخاطر می آوری که همين جنگساالران که تو بار 
آيا خرابه . ون هزاران انسان بيگناه را ريخته اندها به دست های شان بوسه زدی و در عقب شان اقامت نماز کردی، خ

پس کدام . بينینهای کابل به چشمانت نمی خورد و يا اينکه ميخ های فرو رفته در چشمانت، ترا کور کرده تا واقعيت را 
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عدالت؟ اساس اين دولت مزدور که جناب شما مأمور عاليقدر آن می باشيد به اساس خيانت، غبن، وطنفروشی و 
  شدی که اين دولت عدالت ستيز است؟چه باعث آن گرديد که اينک بعد از سالها متوجه.  استلتی بوجود آمدهبيعدا

شما که اينک با .  ناشی از درد ميخ ششم است به يقينتصور نمی شود که اين گفته به خاطر دفاع از عدالت باشد، بلکه
ن در لست کابينۀ جديد کرزی نيست و در واقع بعض ميخ ها تمام جانفشانی ها از خوان جنگساالران طالق شديد و نام تا
  !زهی خيانت و مردم فريبی. و نه همۀ آنها از جان شما کشيده شده، حاال عدالت پسند شديد

 نفر خيانت کار ٢١ارنوالی دوسيۀ اختالس شما را در دست دارد و اسم شما در فهرست نام های واقعيت اين است که 
که امريکا بر دولت دست نشانده وارد کرده  مۀ اين صحنه ها برای فريب مردم زير فشاریگرچه ه. دگر درج است

الکن مبرهن است که کسيکه مانند اسپنتا وطنفروش و خاين گردد، بدون شک به اختالس و . صحنه سازی شده است
ايش در پای قراردادی ديده شده آقای اسپنتا نيز امض:"  گفت ارنوالی معاون فقيرياری چنانکه آقا. رشوه هم می پردازد

که ميان وزارت حج و اوقاف و يک شرکت خصوصی بسته شده و بعدًا مشخص شد که در اين قرارداد اختالس صورت 
   ".گرفته است

" خريدار وطن"ن فروش و خود را مردم فريبی دگر اسپنتا در اين است که ارکان دولت متعلق به خودش را ميه
، شارلتانی اسپنتا را نشان می دهد که خودش در صدر وطنفروشان قرار دارد  ی حرامزادگی  وو اين حد اعال .خواندمي

ستراتيژيک افغانستان و امريکا را می خواهد فراموش کند که قرارداد او آگاهانه . دنولی خود را خريدار وطن می دا
ه هر روز از صبح تا شام در افغانستان و به اين ترتيب دست امريکائيها را ک. خودش از جانب افغانستان امضاء کرد

اين . افغان می کشند و بم می ريزند و قراء و قصبه های مملکت را به خاک يک سان می کنند، در کشور ما باز گذاشت
، الکن برای مردم فريبی ارباب خود چه قدر مسخره است که آقای اسپنتا هر روز با همين وطنفروشان ايل و غيل است

ا پس ج. عدالت ستيز و ارکان دگر دولتی که خيانت های او را آشکار کرده اند، وطنفروش می خواندآقای کرزی را 
هستی، پس چرا در شش هفت شال گذشته با اين " خريدار وطن"ال شود که اگر تو سؤ" خريدار وطن"دارد که از اين 

عدالت ستيزان و وطنفروشان باالی يک ميز نشسته و در زير يک لحاف خوابيده ای؟ بدون شک که درد تو از عدالت 
  .  بلکه از شدت عذاب ميخ ششم است،ستيزی و وطنفروشی نبوده

ی های او تگاه عدالت ستيز کنونی، هرزه سرائبداند که اگر در دساو بايد :"  نويسد  میارنوالیآقای اسپنتا خطاب به 
اگر چنين روزی !  آری ".وليتی را پس بدهديد تا ناگزير شود حساب اين بی مسؤبی مجازات بماند، روزی خواهد رس

  :رسيد قبل از همه جناب شما بايد حساب بدهيد که 
شور پا گذاشتيد و با جنگساالران و خيانت کاران همکاری کرده بر قاتالن  هزاران روشنفکر شهيد کیروی خونها •

 . عشوه فروختيد و در خيمه شب بازی آنها مانند عروسک رقصيديدءاين شهدا
بين و پاکباز غير مسؤوالنه بازی کرديد و نام يک جنبش اين شما بوديد که با عزت و حرمت هزاران روشنفکر پاک •

 .يده بوديد، نام بد کرديد شما به حيث کثافت در قبال آن روئفانهميهنی و ملی را که متأس
 .اين شما بوديد که متجاوزين به ميهن و ناموس مردم را دوستان بين المللی کشور تلقی کرديد •
 . ای اجنبی در افغانستان پشتيبانی کرده و آنرا خواست مردم خوانديدش قوياين شما بوديد که از افزا •
 .اشک ريختيد) بی نظيز بوتهو(در مرگ مادر طالبان اين شما بوديد که  •
 .اين شما بوديد که با نمايندگان طالبان در خفاء به مذاکره نشستيد •
 .اين شما بوديد که دست های قاتل مشهور سياف و صبغت اهللا را بوسيديد و در پشت آنها نماز خوانديد •
 .ايش گذاشتيداين شما بوديد که بوت های جنايتکار مشهور خليلی را پيش پ •
 نفر به شهادت ١٧٠اين شما بوديد که کشتار بی رحمانۀ قوای متجاوز المان را در کندز که بر اثر آن حدود  •

 . گذاشتيد"جنگ و نان و حلوا"، به حساب ندرسيد
 که اکثری شان خيانتکار، وطنفروش، جنايتکار و قاتل هزاران انسان و ويرانرا وکالی پارلمان اين شما بوديد که  •

  .خطاب کرديد"  و وکالی منتخب مردمنمايندگان محترم ملت" اند کنندگان مملکت
اين شما بوديد که محاکمۀ جنايتکاران را منافی امنيت دانسته و بر عفو آنها تاکيد کرديد و با آنها همکاسه و هم  •

 .خوابه شديد
 .از تذکر آن شرم داردلت و مشلگی را انجام داديد که قلم ين شما بوديد که هزاران سفلگی، مذا •
 

درد اين حساب بدون شک از درد .  لذا اگر چنين روزی آمد که بدون شک می آيد، در قدم اول شما بايد حساب پس دهيد
   . ميخ ششم بيشتر است

از همچو مصاف ها خطری !  آری ".من در مصاف های ايدئولوژيک هراس ندارم"خنده آور تر اينکه اسپنتا نوشته که 
اسپنتا متأسفانه جزء مردمی است که آن ملت از طول و عرض و ضخامت . اب شان نيست، لذا هراسی ندارندمتوجه جن

ران ا هراس نداشته است و بيشتر از يک و نيم قرن است که با باد و ناتو و امريکا و پيمان ورسااستعمار انگليس، روس
. لحظه از زير نظارت باداران امريکائی دور نمی شوددر حاليکه اسپنتا از خشم ملت خود برای يک . دناسپنتا می رزم
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اسپنتا انسان جبون، ترسو، بزدل، سازشکار و بی . پس آيا الزم است که در اين جا سخن از هراس و يا دالوری زده شود
  . کرکتر او می باشندجزءماهيتی است که اين صفات از آغاز جوانيش تا حال 

چه آتشی که از شدت آن ! به   به."با اين آتش نمی شود بازی کرد"بدانند که  ارنوالی مقامهایآقای اسپنتا می افزايد که 
انی در پای آن دگر  در پای اين جنگساالر و زمی از ترس گاه،زير پايش هنوز گرم نگرديده است و اين آتش طغيانی

تا روزی به صورت غيری ارادی  اسپن به طور مثال.پشيمان شده و توبه کرده استخود ها از گفته های می افتد و بار
اين يک :" گفت " خريدار دو آتشۀ وطن"فردای آن اين . از قهرمانی عاری دانسته بودسنگفروش های کوهستان را 

چنين است حرکت يک آتش پرچه ." من از اين سخن معذرت می خواهم. سخن غلط، در جای غلط و در زمان غلط بود
 .. و پيرو مکتب فرانکفورت، استاد پوهنتون، حقوقدان، سياستمدار و و کل عقل ، زمين و زمانای که خود را ناف

  . انتظار امر شان می ماندشده، چند خطوه در عقب آنهای از زير سايۀ جنايتکاران دور نا و لحظه خواندمي
  

 
 

 اسپنتا در سايۀ جنايتکار مشهور خليلی
 و در جوار دلقک امريکا کرزی

 
من خواستم که از طريق نامه سرگشاده يک بار ديگر نگرانی خود : " ش چنين ادامه می دهد اسپنتا در نامۀ سر گشاده ا

را از طريق رئيس جمهوری به افکار عمومی مردم افغانستان برسانم که در افغانستانی که اين قدر فساد، دزدی و 
کذيب کنيد، مردم به ندرت باور غارت مال مردم وجود دارد، اگر يک گپ از دهان کسی بيرون شد، شما بيست بار هم ت

 ".می کنند
که در دولت مطبوعش جاريست اشاره کرده خود را بيگناه  آلخره آقای اسپنتا يک بار دگر به خيانت های گسترده ایاب

. باشدزيرا بقول او مردم به ندرت باور می کنند که او اختالس نکرده . دانسته و همه گناه ها را به عهدۀ مردم می گذارد
  !ی خيانت و مردم فريبیزه

 اگر آقای اسپنتا ".آنرا که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است:" مردم افغانستان مثلی دارند که می گويند 
گنهکار و او . ولی درست قضيه بر عکس است. اختالس و خيانت کرده نمی بود، پس از محاسبه هم نبايد باک می داشت

 که با  دارد و هم نزد مردم، مخصوصًا روشنفکران عدالت که از آن احمقانه توقع نزد دولت مطبوعشخطا کار است هم
ن به حجله رفته و در قطار وزاآرمان آنها بی باکانه خيانت کرده و با جنگ ساالران، قاتالن، جنايتکاران و متجا

شک او حاضر بود بر زانوی  اگر آقای کرزی، اسپنتا را در کابينۀ جديد می آورد، بدون .وطنفروشان قرار گرفته است
، ا اسپنت کهولی از قراين معلوم می گردد.  و بر خواست دل او به رقص افتدجنگساالر دگری بنام فهيم قسيم نيز بنشيند

  . از خوان جنگساالران برای مدتی طالق گرديده است،خياين روسياه تار
: ی مردم افغانستان گفته اند که  آر ." اوستپشتيبانرئيس جمهور افغانستان کامًال : "در اخير نوشته که آقای اسپنتا 

آقای .  خاينان و وطنفروشان، خاينان و وطنفروشان اندپشتيبانو بايد تذکر داده شود که ." ستودۀ جاهالن، جاهالن اند"
 و ساير کشور های متجاوز است، بدون تانسار دارد و مورد لطف و مرحمت انگلکرزی که خود در دامن امريکا قر

مربی داری، مربا "لذا به مصداق گفتۀ عوام که . شک نمی گذارد که آقای اسپنتا که غالم غالم است در ميدان تنها بماند
   "!بخور

آقای اسپنتا که برای بيرون دادن دردش چنين به انتقاد لب گشوده است، داد خواهی او نه از خواست مکتب فرانکفورت 
  .م بر او وارد کرده استشکنجۀ ايست که ميخ ششدرد است، بلکه 

  
 


