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 دکتر  لطيف طبيبی 

01-08-09  
  

  پنجشيری، کشتمند ، ال يق:  آقايان جعلی نگاهی به عذر خواهی
 

  
 

  طرح مسئله ـ1
شهيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر  از : "مونی تحت نامبه تاريخ اول جوالی دو هزارنهم مض

ن اکادميسين دستگير پنجشيری، سلطان علی کشتمند، سليمان ال يق در وب ابه امضاء آقاي"  ميخواهيم

  .استدرج گرديده " کابل پرس" سايت 

ی پنجشيری ، مضمونی از آقا2009چهارم جوالی  مطابق ، 1388 سرطان 14يكشنبه ، الکن به تاريخ 

در وب سايت  ، خواهی عذرمضمون  بهراجع " پا سخ روشن به جعلکاران تاريخ معاصر" تحت عنوان 

   .چاپ شده است ، جوابیخاوران

  ـ سر آغاز سخن 2
اعضای نام تحت  که استمتداری حزب دموکراتيک خلق وآقايان مربوط به دوران حک جعلی عذر خواهی

می خواستم مضمونی  را ديدم، عذر خواهی زمانيکه اين قلم. استنوشته شده  حزب آن دفتر سياسی

 پاسخ  با درج  الکن .افغانستان بنويسمخی درنقد فرهنگی و تاري هایراجع به سرآغاز باز شدن دروازه 

 در رد عذر خواهی جعلی و دفاع از حزب دموکراتيک خلق، "خاوران" در وئب سايت  ای پنجشيریآق

  .نماند و عقالنی باقی نهجايی برای صحبت های نقادا
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ی آاست، تا ابراز رافراد  اين حق طبيعی آن ،مدنی در جوامع پيشرفته شهروندی و با استفاده از حقوق

و همچنان بايد  .کاری شان، گفتمان های را پيريزی نمايند پيشنه ی زااز موضع فکری خود نمايند و

و قضاوتی  مروری می تواند ين حقوق فردی،چن افزود که هر عنصر پاک وملی افغان نيز با بکار گيری

بنمايد و با شناخت تاريخ سه دهه ی اخير افغانستان  بر کار کرد ها و کارنامه های وايرانگرآنها  و

ه ی کار گزاری وحکار گزاران و ن عملکرد و واقعيت پذيری به کنگاش پيرامون سيستماتيک اوضاع

خون تصاوير  را در باز شناخت شد و دريافت هايبپرداز ازنادر افراد، ، اجتماعی و فرهنگی اينسياسی

  .دآن دوران و اين عناصر مدعی ابراز دار يافته ینپايان  آلود

روشن گويی و واقعيت پردازی در روش علوم اجتماعی مدرن و ادبيات پست مدرنيزم بيانی است، برای 

از آغاز هزاره سوم  که به ويژه. ی باشدبسط تفکر انتقادی که خود مقيد به گفتمان آزادی انديشه و بيان م

در حرکت تازه ی ذهن و سمت  هم روشنفکران جهان محروم حه ادبيات و علوم اجتماعی سا درميالدی 

از همين بابت بسط پرسش، نقد . دهی بيان به جهت روشن پردازی و واقعيت گويی در مفهوم گراييده اند

يجاب می کند تا همه موضوعات در ديدمان حقيقی خود سياسی و باز خوانی فرهنگ جوامع مدرن ا تفکر

گونگی پديده، ويی وجه تبيينی دارد که، هم از چبراين ميتوان گفت که روشن گبنا  .به کنگاش گرفته شود

  .موضوع و عنصر پرده بر می دارد و هم از چرايی آن

  

تر سياسی حزب دموکراتک روشنگران افغان که اعضای دف آن عده از اما تا آنجای که می توان نگريست

 نمی کند رابطه دراين .ندديروز در بند ا" من حقيقتم "خلق بودند، تا هم اکنون نيز با درک ناشيانه ی 

از . آنانی که از خوان قدرت بهره ها جسته بودند ياقدرت به کنار بوده اند و  دستگاهکه از هایميان آن

کسانيکه که از خوان قدرت در دوران  ،بيگانه است که فرهنگ انتقادی در سامانه اجتماعی مای آنجائ

زمامداری حزب خلق دموکراتيک خلق بر خوردار بوده اند، به گونه ای نمی خواهند با پيشينه ی شان 

اينها يا نمی خواهند به عقب بر گردند و . وداع گويند و به باز گويی و پرداخت به تجارب شان بپردازند

انتقال دهند و يا اهميت اين موضوع را تا هنوز درک نکرده  آيندهسل های آموخته های آن زمان را به ن

از نوشته آقای پنجشيری می توان به اين نتيجه رسيده که تا هنوز اين آقايان اهميت و ارزش باز  .اند

ری از مضمون آقای پنجشيری را برای روشن شدن موضوع چند سط .نده ادر تاريخ را درک نکرد گويی

  .ممی آور

  

  "خاوران" در وب سايت پنجشيری دستگير قلمبه  ؛جعلکاران تاريخ معاصرـ  3

   .ياد آور شده که عذر خواهی جعلی است آقای پنجشيریدر اين نوشته 
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 ـ عربی" شير بچهء"درين روزها شبکه های يک سر وهزاران زبان انترنتی و  ..." به قضاوت او

اربابی وضد  مبارزات دموکراتيک ملی ضد زمينداری، بازعليه وارثان سنن "فراهيدی" بنام  تباری

محترم سلطان علی کشتمند سابق  آدرس امپريالستی حزب دموکراتيک خلق چنگ ودندان تيز ميکنند واز

رعايت موازين ژورناليزم وپژوهش کافی عليه محترم  صدراعظم جمهوری دموکراتيک افغانستان، بدون

های زهرآگين تبلغاتی را درهالند،  وکراتيک خلق غوغاسياسی حزب دم کشتمند وديگر اعضای دفتر

   ."...تارنمای کابل پرس براه انداخته اند جرمنی و در

  

   .را دارد تذکر يتقابل دونکته که من انتخاب کردم، آقای پنجشيری ی شتهنب بخشی ازدر

آقای  دهه قبل ادبيات سياسی سه روشبدون توجه به ـ جزئيات اظهار نظرها ـ نبشته فوق به  :  اولی

شوروی سابق و سياست جهانمداری انترناسيوناليسم  سياسیاکادمی علوم عضو"اليانوفسکی و شروکا"

 شوروی سابق یارتثمسياست اس های جلوه ی از صحنه گردانی در حقيقت ،نوشته شده است کهروسی 

  .و بس است بوده در جهان محروم

  

کنونی به آن احتياج دارد، گفت وشنود عقالنی است، در شرايط  آنچکه جامعه روشنگران افغان :دومی

که شايسته انسان  نمايندطرفين از اصطالحاتی استفاده  ها شنود گفت و در ولی نبايد برای قانع کردن

پرستی  ژادی و نژادبخاطر برتری ن ، در اوسط  سده گذشته که ايدئولوژی  ازاصطالحاتی . معاصر نيست

  .جان باختند در جهان به ويژه در اروپا، در حدود پنجاه مليون انسان

   

به ويژه برای ما افغان ها . را بکار برده است) بچه ء عربی تبار( خود اصطالح  نامه آقای پنجشيری در

، توهين به مه ايخود را نيافت شايسته ی  ها جايگاه فرهنگی که هنوز در کره خاکی در پهلوی ديگر انسان

 عرفرهنگ، ادبيات و ش دارای کهن خود،در تاريخ  ها عرب ژاداگر ن. نيستشايسته  ،های ديگر عالم ژادن

که  تاريخی با همه عقب ماندگی های باعراسرزمين  .سر نمی کشيد از آن سالما ادبيات ،ندنمی بود

 .اديان ابراهيمی گرديد سوداگری بوده است که، باعث گسترش فرهنگ و هم نقط تالقیداشتند، باز

  .است کنونی عراق و افغانستان دو کشور فرهنگی و روشنفکری پيشرفت مقايسه ی یبرا بهترين نمونه

  

ار هفت سال قبل افغانستان و عراق در عين زمان در حلقه ی سياست جهانگرای ليبراليسم نوين گرفت 

 که برخی از آن با حضور افغانستان چهل و يک کشور صنعتی جهاناز آن زمان تا امروز در. شدند

سياسی  افغانستان مصروف اند و هنوز نظامدر سياسینظام  يک برای، سامانه دادن خود دویار

 نظام های قبيلوی در قدرت تاثيرات مستقيم و دراز مدت که زاده و يغماگری چپاولگری افغانستان از
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ناموزون  رشد امروز همين. مرکزی افغانستان است، به فرهنگ و تمدن شهری نرسيده است سياسی

مادی و نظامی کشور  تظاکه در حف با آن انستان باعث شده که قدرت مرکزی کنونی افغانستانتاريخی افغ

اين . زندفرهنگ قبيلوی دور می  محوردر های صنعتی جهان قرار دارد، از نگاه ماهيت عمل کرد هنوز

  . نرفتنه است ترپيش قدم از پيوند قبيله گرايی، ، يک رم بيکاره ی است کهقدرت مرکزی اه

نسبتآ يک ساختار  بعد از سرنگونی صدام حسين ، اقوام آنکه ندبود عربی ژادن در عراق همين نالک

عراقی ها نشان دادند که در مقام روشنفکری و رشد فرهنگی و تاريخی خيلی از  .ائتالفی را سرهم کردند

  .ما پيشتر اند

از  آگاه ما افغان ها خود را زيادی صورت گرفته است، نا خوديی اگرحی مداما  در تاريخ از آنجائکه 

درحاليکه ميعار سنجش اجتماعی جوامع امروز بشری، عقل باوری . دانيممی  بهترعالم  مردمانبسياری 

 نداشته و وجود اخير، های در تاريخ سال چيزيکه در سامانه اجتماعی و سياسی ما .و مدنيت گرايی است

  .ندارد

از نژاد  گریيان دبا الی کس را از آنکه خشم خود ، پيششدمی ک پيش نژادی راکه صحت  آقای پنجشيری

و خشم خود را به حساب عقب ماندگی  نددرنگ کنخود مان  نژاد و تبار باالی ، بهتراستبريزد ديگر

  .نداجتماعی و فرهنگی خودمان بگزار

 

  ی؛ بجای واقعيت گوي کژ راهه صحبت ازمطلق انديشی و  ـ  4
حزب  ها و جنايتکاری های یيبر ناروا روشنفکران افغانستانبرخی از  ت سی سال است کهاز مد

هائی کهنه  نديشهآيا ا ،ها بارها از خود پرسيده ام که در طول اين همه سال .می زنندقلم  خلق دموکراتيک

 که یژو ايدئولو گرديد اين حزب در افغانستان که سبب جنايات سر سام آور  عقالنی و غير علمی وغير

 آن آغشته اند، مصيبته ائی ذهنيت بيرونی بوده و هنوز برخی از عناصر خلقی و پرچمی بپاره ه از کاپی

  ؟پذيرند  نمیجهان کنونی  از واقعيت را ی تازه های پرداخت اين عناصر چرا

  

درد  ،حقيقت نگفتن .قدرت تحمل و حد معرفت هر فرد را مشخص می سازد یواقعيت گويحاليکه در

واقعآ کمکی  ود اين آقايان انجام می گرفت،عذرخواهی توسط خچنين اگر  .است آور باضطرا و آوردنده

  .نمودبه نسل کنونی ونسل های آينده در فهميدن بخشی مهمی از تاريخ معاصر می 
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و   باز نگهداشتن است  و ها یدر بيداری ايويپ ، ارزشانسان ها از ارزش های اجتماعیيکی  امروز

را  که، انسان ندصفاتی ا اين ها. است تقگفتن و باز گو کردن حقي سخن جستجو کردن و بی دروغ و ريا

  .بيدار نگاه می دارد و مطلق انديشی افيونی از خواب

  

،برای آغاز خوبی بود بسيار چانس جعلی هم بود، چهاگر عناصر حزب دموکراتيک خلق عذر خواهیاين 

و اعتراف که پايه های نوينی از انديشه  روند تجديد نظر بر گذشته ها و انديشه و رونمودن به فرهنگ

اينگونه برخورد انتقادی بايد پاسخ هميشگی رهبران حزب  .بازنگری تاريخ را برای آيندگان بنا می نهاد

کل ش به همان بايد از خبط بزرگ تاريخی اين عذر خواهی .دموکراتيک خلق در مقابل مردم می بود

  .رديدواقعی دو دهه پيش، برای مردم ابراز می گ

  

باز  توسط اين آقايان اوتاق انتظار تاريخ افغانستان وازهکه، در بود شده وسيله یجعلی  عذر خواهیاين 

 ظر بيان حقيقتمنت تاريخ ريخته شده باشد، انسانها  که در آن خون مليون يی شد، زيرا هر جامعهمی 

ود، سير آينده جامعه مشخص نش راست و تا زمانيکه بيان حقيقت جنايات تاريخی آشکاتاريخی  حوادث

  .نمی شود

  

سر آغاز و در وب سايت ها درج گرديده ، است بنام اين آقايان تهيه شده کهجعلی  عذر خواهیاين  هرگاه

آيندگان ما از آن سود . امر خبری می گرديد که، در فرهنگ سياسی افغانستان راهی تازه يی می گشود

  .می شد  سد  تاتوری و استبدادفراوان می بردند و راه استقرار مجدد ديک

  

عذر خواهی واقعی تبديل می کردند و حقايق را زيادتر روشن  عذر خواهی جعلی را بهبايد اين آقايان اين  

ما حاضريم که به عنوان شاهد  معاصر افغانستان تاريخ گاهدر گذر ،می کردند که  می ساختند و اعتراف

داخل شويم و گذشته خود واين حزب را به مردم ستمديده  اقوام هندوکشعينی در فرهنگ سرای تاريخ 

   .افغانستان روشن نمايم

 عذر خواهی عنوانی مردم افغانستان به آدرس اعمال نيک خود را ضمن نامه اين اين آقايان می بايستی

ر د ،نخستين کسانی بودند که با چنين حرکتی اين آقايان .افغانستان بايگانی می کردند مجلس نمايندگان

ی در و جايگاه معذرت می خواسته بودندتاريخ معاصر افغانستان از اعمال گذشته خود در مقابل مردم 

  .می کردند باز خود برای اين سر زمين،تاريخ فرهنگ نقد در 
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های  راجع به سال شوروی سابق یسياس نامه قاموس از بی مورد برعکس با نوشتن مشت اصطالحات

خشونت و يکه  دورانیکه  در افغانستان شوروی نظاميگرايی سياستو قزمامداری حزب دموکراتيک خل

تثبت  تاريخ سياسی افغانستانخونبار  حوادث واقعی کایشر به مثابه ی را خود جايگاه ،بود تازی

   .نمودند

  

بازماندگان خلقی و پرچمی که در دوران وحشتناک حکمفرمايی شان تازيانه های  جای تعجب است که

آن ها، نه تنها بر پشت و شانه ی قشر روشنفکر که آرمانگرا بودند و رسالت مردمی  خصومت انديشی

می آمد، بلکه چنان کمر شکنی در جامعه افغانستان بوجود آوردند که باعث ويرانی  داشتند، فرود

 آن به نبشتار های انتقادی راجع به دادنبه جای پاسخ  اما اين ها. ساختاری واقتصادی اين سر زمين شد

افغانستان به اصطالح ما هراتی ها، خود را  اقوام ستمديده از و به معذرت خواهی حوادث خونبار گذشته،

   .زبان روسی جواب می دهند پژوهشگران افغان به پرسش به و می زنند" کوچه علی چپ"به 

  

  با مجله زمانه شاملو احمد زنده نام گفتگو ـ 5
 اعضای حزب ارزشی برایکه می تواند رهنمای پر آور ميشومی ياد ياينجا از يک مصاحبه در

قايم کرده  سياسی پيوندو جناح  پرچم که با حکومت استبدادی بر پايه ايدئولوژی   خلق دموکراتيک

با  "مجله ی زمانه"اين گفت و شنود که در حدود دو دهه پيش از سوی ويراستارانه . داشته باشد بودند،

بيرونمرزی ايران به نشر  شاملو صورت گرفته و در برخی از جرايداحمد  ، زنده نامشاعر بزرگ ايران

پرسش ها از چگونگی زندگی شاملو و . ، نمونه ی روشن پردازی شاملو را به نمايش می گذارد رسيده

  ؛.سر آغاز فعاليت های سياسی وی می آغازد

  

وران پر طالطمی در می دانيم که آغاز فعاليت و شکل گيری کار کرد های شما مصادف با د:  زمانه

در آن زمان چه فکر می کرديد و حوادثی که در ميهن ما به وقوع پيوست چه تاثيری در ... ميهن ما بود ،

  شما داشت؟

... و نيمه بودم ، خيلی راحت می شود در اين مورد حرف زد؛ من جوانکی در حدود پانزده سال  :شاملو

ارتش ـ افسری که به خاطر کله شقی هايش  فسردر خانه ی يک ا... آميز رضاخاندر سکوت خفقان 

هميشه ماموريت های پرت و دور از مرکز به او می دادند؛ خاش و چابهار و سر حد افغانستان و امثال 

  .هر جا که واقعآ نمی شد زندگی کرد. اينها ـ 
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ه هم نپائيد؛ مرداد به طور رسمی وارد حزب توده شدم؛ ولی اين ورود به حزب توده دو ما  28من بعد از 

به اين واقعيت که حزب توده چه  خوردم برای اينکه من بالفاصله دستگير شدم و بالفاصله در زندان بر

حتآ  ؛آشغال دانی عجيب و غربی است ، که من به مسؤول بنِد  يک زندان شماره ی يک  قصر گفتم 

را کثيف کرده ام، همين طوری  استعفای رسمی هم نمی دهم ، برای اين که اگر استعفا نامه بنويسم خودم

و اين جوری از آن حزب آمدم بيرون ، دو ماه شايد در مجموع به طور رسمی عضو حزب . ولتان می کنم

  .توده بودم و طبعآ دوره ی آزمايشی 

  

  در چه سالی بود ؟: زمانه 

ثل صدای طبل تو و من ديدم اين آدم ها که نام و آوازه شان م...  23بنظرم و يا  1322در سال :  شاملو

 سر يک تکه نان که اين از توی بشقاب آن بر ميداشت دعوا شان می شد ،. کله می پيچيد چقدر حقيرند

خود اين بر خورد برای من يک دانشگاه بود که اين آدم های سياسی  و ژنرال ها و سر لشکر ها و . خب

عنی و بی شخصيت و خالی و پوچی چه آدم های واقعآ بی م. مدير کل ها و آدم هائی در پايه ی وزارت

اين خودش درس کوچکی نبود؟ بعد هم حوادث ديگری، منتها خوشبختانه من توانستم از هر . هستند

  .حادثه ی درس بگيرم، نه آن که با آن جريان خود را نابود کنم

  ...»م به هر حال من سعی کردم از جريان ها درس بگيرم ، حاال ديگر تا چه حد موفق شده ام نمی دان

  

  

بی درنگ در اينجا بايد افزود که مشابهت دهی تاريخی کارنامه های حزب توده ی ايران با حزب 

برای اينکه از نگاه نقش تاريخی و فرهنگی قابل مقايسه هم . دموکراتيک خلق موضوع بحث من نيست

مات خلقی ها و در دوران حکو. حزب دموکراتيک خلق در افغانستان مدتی را زمامداری کردند. نيستند

برخی از عناصر بلند پايه اين حزب که به . پرچمی ها يک ونيم مليون انسان در افغانستان به قتل رسيد

در کشور های اروپايی، امريکا و کانادا  زيست دارند، در زمره همان تحصيل  مثابه فرهنگيان امروز

حقوق فردی مردم را در مقابل  بوده اند که، انديشه ی دفاع از آزادی و یيافته ها و روشنفکران

در پی بدست آوردن داشته های مادی و نقش های  رونی فراموش نموده در عوضياستثمارگران ب

در کسوت گماشته گان اداره خاد رژيم و ادارات اجرايی حکومت خود کامه، همواره شاهراه ادامه  اساسی

توده در ايران که آراسته و وابسته به  اما در حاليکه حزب چپی. را هموار ساخته بودند پذيری حکومت

  .هر گز به زمامداری در ايران نرسيد. مفکوره جهانمداری انتر ناسيو ناليسم روسی بود

  



www.goftaman.com 
 
هدفم از گنجانيدن بخشی از گفت و شنود زنده نام شاملو با مجله ی زمانه از آنروست که، سهم گيری و 

در واقع ارزش تاريخی دارد، به گونه مثال  ايفای نقش روشنفکرانه و روشن پردازی شاملو را که،

  .بياورم

  

. چه آدم های واقعآ بی معنی و بی شخصيت و خالی و پوچی هستند... «شاملو زمانيکه اظهار ميدارد ؛ 

منتها ... اين خودش درس کوچکی نبود، بعد هم حوادث ديگر، اين بر خورد برای من دانشگاه بود

به باز گويی واقعيتی ميپردازد که، ديگران کم  »... ه ای درس بگيرم خوشبختانه من توانستم از هر حادث

  .گفته اند، يا نگفته اند و يا نمی خواهند بگويند

  

  ـ نتيجه گيری 6
اينجا بايد گفت که برخی از سخن پردازان و خامه بدستانی که چسپ سياسی با حزب متعاسفانه در

گويی چنين واقيعتی بپردازند و گذشته، شانرا به نقد دموکراتيک خلق داشتند، حاضر نيستند تا به باز 

بکشند و با انجام اينکار واقعآ برِگ نمونه ی در تاريخ معاصر افغانستان بجا گزارند که برای پژوهنده 

و واکنش ها را در  گان نسل جوان پژوهه ی شود، تا در آينده برخی مسايل را به داوری گيرند وکنش ها

  .نی آن از هم تفکيک نمايندمطابقت با انسجام زما

  

موضوع شناخت و دريافت آگاهی از تاريخ معاصر افغانستان بايد تم بحث برانگيز برای   به همين ملحوظ

زيرا بينش ها و کنش های فلسفی و ايدئولوژيکی که در . ع های علمی افغان های تبعيدی قرار گيردممجت

 همان بينش بر مبنایسی در افغانستان پياده شده وقدرتهای سيا چند دهه ی اخير از سوی سر مداران و

اين  .سامان دادند مردم مختلف را در برابر دسته هایا برابر، بيرحمانه و غيرعادالنه ها، مصافی ن

تا رشد و پيشرفت های  ی اين را فراهم نمود سياست های بيرحمانه در جوی پر ارعاب سياسی زمينه

  .دانمواجه گرد و انحطاطرن کشور به فتواعی و سياسی را در ايفرهنگی، اجتم

  

به وجود آمدن  با  مسئله جدال بر انگيز و پيچيده يی که پس از ميان رفت ساختار حزب دموکراتيک خلق

مجزای قبيلوی و مذهبی در سرزمين ما  و گيری پراگنده وضع نا به هنجار سياسی به صورت قدرت

های بسياری را در انتظار انهدام حکومت استبدادی  مطرح گرديد، روح اکثريت افغان های را که سال

  . بودند، رنجانيد
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وشنگرانه نمی تواند به عنوان مساله سازنده برای ساختار تاريخ معاصر افغانستان رهيچ گونه درک 

 استبداد زمينه های تاريخی و اجتماعی طغيان ديگر منطقی باشد، مگر آنکه بيشتر و پيشتر از هر چيز

  . مورد ارزيابی قرار گيرد را مذهبی افغانستان بنيادگرايان

  

   2009جوالی . باعرض حرمت

  


