
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 م٢٠٠۶نــــصـــيــرســهام                                                                                                            می،     
 

 چنــــد ســـوال از آقای دستگير پنجشـــيری
 
دو دیگر ملت تحت ستمهای . یکی ملت حاکم. در وضع مشخص کنونی دو ملت مخالف ومختلف در کشور مادر برابر همدیگر قرار دارند«

از اختراعات سوسيولوژست طراز نوین معاصر اکادیمسين دستگيــــر » .گوناگون اجتماعی، ملی، جنسی، و و و تبعيض قبيله یی
 .                                           پنجشيــــری

 
 و آستين برزده اینجا و آنجا در دفاع از چند فردی که     دست» !شخصيتهای ملی؟«در چند هفتۀ اخير مدافعين حقوق 

سياه کردن    به همين سلسله آقای دستگير پنجشيری نيز انگشتان رنجه کرده با   . گویا  شخصيتهای ملی اند، مينویسند
گرچه با نوشته های ایشان که اکثرًا سر و تهش معلوم  . روی چند صفحه چيزی از ده گفته و چيزی هم از درختان

باشد آشنا بودم و به همين دليل کمتر زحمت خواندن آنها را به خود ميدادم، اما این بار که در نقش وکيل مدافع به    نمي
ظاهر شده اند، خواستم چند سوالی را که از البالی نوشته شان در ذهنم    » نيروها و شخصيتهای ملی« خودشان  زعم

 .ایجاد شده است، مطرح کنم   
 در نوشته شان به نقد و بررسی یک مقالۀ آقای مير عبدالواحد سادات بپردازند که این           پنجشيری صاحب خواسته اند  

قبل از طرح سواالت یاد آوری این مطلب . نقد سبب شده است تا بر اقوام و افراد گوناگون تاخت و تاز صورت بگيرد
ه قصد دفاع ازآن    عرض کنم ک» !شخصيتهای ملی؟«را ضروری ميدانم که خدمت پنجشيری صاحب و دوستانشان   

نویسنده را ندارم زیرا متيقنم که آقای سادات دالیل، منطق و اسنادی برای نوشتن همچو مطلبی داشته است و باور   
کامل دارم که بخوبی توان دفاع از نوشته اش را نيز دارد؛ بناًء برميگردم به نوشته پنجشيری صاحب زیر عنوان   

 »  ...ملت دفاع کنيم ؟ ملت خاشخاش ساالراز همبستگی و وحدت کدام  «طویل و عریض  
درین مقالت دستگير پنجشيری به بهانه نقد و بررسی کار آقای سادات، بدون ارتباط موضوع، گاه به توضيح ماهيت    
دولت کرزی پرداخته و گاهی هم داکتر نجيب مرحوم را از گور بيرون آورده مورد طعن ولعن قرار داده است، در   

توهين و تحقير روا داشته است، در جائی از ) سادات(اش ساالر ساخته و به قوم و تبار دیگری آغاز ملتی را خاشخ
حقوق زن و سایر شهروندان سخن گفته وجائی هم از جنایات حزب اسالمی حکمتيار قصه کرده است، در قسمتی از 

عقب نشينی « قسمت دیگر از کودتای شهنواز تنی روایت کرده و خود را از شریک جرم بودن وی مبرا دانسته و در   
عجب پيروزمندی، قاضی القضات . (یکتعداد جنراالن و افسران اردو به کشور های همسایه گفته است   » پيروز مندانۀ

صحرایی تيرباران ميشود، مسؤول دفاع وعدل کميته مرکزی حزب ترور و رئيس جمهور کشور بدون باز پرس حلق      
 .)  نشينی پيروزمندانهآویز ميشود و نامش گذاشته ميشود عقب  

با چنين پرش از بامی به بامی سر و تِه مقاله باز هم گم شده و تالش صورت گرفته است تا کنه و ماهيت اصلی نوشته 
که  قرار گرفتن در موضع سکتاریزم یک قوم و در ضدیت با اقوام دیگر  قرار گرفتن است، پنهان شود؛ مگر    

 :گر مردم او را خوب ميشناسند و ميگویند که   پنجشيری صاحب فراموش کرده اند که دی
 »به هر رنگی که خواهی جامه ميپوش      من از طرز خرامت ميشناسم«

 
 :به چند نکته از نوشته جناب پنجشيری صاحب توجه ميکنيم، ایشان قبل از شروع مقاله این نظم شانرا نوشته اند  

 
 جيک و هزار گان جوشان وطنپشتون و بلوچ خلق ترکمان وطن                   تا

 شــادم که به رویش نو آغاز کنـد                   شــــاداب شـــــود دره و دامــان وطن
 

بگمان غالب این پارچه مربوط ميشود به روزگاریکه آقای پنجشيری انترناسيوناليستی فکر ميکردند واندیشه شان از  
اما ميشود سوال کرد     . و پشتون بلوچ هم ميکردند » هزار گان جوشان«سطح خيل و تبار گاهی فراترميرفت و یادی از  

زیرا اگر شما حاال هم به همين نظرميبودید، چنين  . مگر حاال هم همينطور مياند یشيد؟ که یقينًا نه! که آقای پنجشيری 
ه خودتان هم ميدانيد  با اطمينان ميتوان گفت ک. اشتباه بزرگی نميکردید که ملتی را در بست، خاشخا ش ساالربگویيد
عده ای از همان تفنگ ساالران اند که حرفه . که خاشخاش ساالری مربوط قوم و قوم خاصی در کشور ما نيست

اینکه شما آنرا  اختصاصی ساخته اید، کار شماست، اما    . عوض کرده، بر مسند خاشخاش ساالری تکيه زده اند  
 . مافيای خشخاش از یک چشمه سيرآب ميشوندمطمئن باشيد که خلق خدا ميداند، مافيای تفنگ و   

سوال دیگری که از هر پراگراف مقاله پنجشيری صاحب ميتواند مطرح شود، کاربرد اصطالحات خود ساخته،     
 و امثال آنست که همه بوی گند تفرقه اندازی و جدایی  برتری خاهان قبيله گرا، طالبان پشتون تبار، طالبان افغان تبار

ایشان سعی ميکنند که طالبان را فقط مربوط قوم پشتون قلمداد کنند و به همين      . زی از آن می آیدطلبی و پشتون ستي  
این دگر قابل باور نخواهد بود که آقای   .  دليل در توضيح شناخت آقای سادات ميگوید که پيوند قومی با طالبان ندارد  

کی از نمایندگان ارشد پان تاجيکيزم خبر دارند که  پنجشيری ندانند که طالبان مربوط یک قوم نيستند؛ یقينًا به حيث ی
یک تعداد از تاجيکان والیات تخار و بدخشان در صفوف طالبان فعاليت دارند و فراموش نکرده اند که در زمان           
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به همين ترتيب از دیگر اقوام نيز طالب  . حاکميت طالبان همه ادارات والیت پکتيا را طالبان بدخشی رهبری ميکردند 
 .  داردوجود  

 مگر همينطورنيست؟ ! آقای پنجشيری 
جناب پنجشيری صاحب که پشتون را معادل افغان و افغان را در معادلت با پشتون ميبينند، سعی دارند هر خرابی   
دوران حزب دموکراتيک خلق افغانستان و حاکميتهای مجاهدین ـ طالبان را به شکلی از اشکال  بدوش پشتون     

 در چور و چپاولی که در زمان حاکميت مجاهدین صورت گرفته است صرف از قوماندانان     مثًال. بيندازد » افغان«
 . حزب اسالمی حکمتيار نوشته است که اینرا تاراج کردند و آنرا دزدیدند و فروختند  

از جنا ب پنجشيری صاحب به حيث یک پژوهشگر که ناظر جریان حوادث در کشور بوده اند ميپرسم که مگر تنها        
حکمتيار بودند که مرتکب آن همه جنایت، قتل، ترور، ویرانی، آتش سوزی، چور  » افغان تبار«و قوماندانهای  افراد 

 و چپاول دارایی های عامه و تجاوز به عفت و ناموس مردم شدند یا از سایر گروپها و باند های تفنگ بد ست هم ؟  
از چور و چپاول دیگران یادی کنند، عاجل از     جالب است اگر محقق و دانشمندی در بررسی ها و پژوهشهای شان   

جانب پنجشيری صاحب محکوم به قوم پرست و نژادپرست و برتری جو ميشود چنانچه در جایی از نوشتۀ شان به 
گرامی سيستانی صاحب که در یکی از نوشته های شان از تاراج معادن و سنگهای قيمتی وطن یاد   آدرس دانشمند   

 یک بيانيه انقالبی فتوا داده اند که همه داشته های مادی و معنوی وطن مال مردم و بيت المال  آوری کرده اند، با ارائه
است و اما اینکه از بيت المال که و چگونه استفاده ميکند، د یگر چشم پنجشيری صاحب از دیدن و زبان شان از گفتن     

 . آن عاجز است
ثير مناسبات قومی و سمتی و محلی قرار دارند که از       پنجشيری صاحب در بررسيها و قضاوتهای شان چنان زیر تا

اعضای جبهه  ...« :  واقعيتهائيکه گاهی خود تنظيمها و گروپها به آن اعتراف کرده اند، چشم ميپوشد مثًال این جمله     
 » ...مقاومت ملی اشتباهاتی کرده، گهگاه مواضع و سينه های یکدیگر را نشانه گرفته اند  

چنين نشانه گرفتن ها را اشتباه ميدانيد یا به خاطر خوشی دوستان و خيل و تبار تان ميگویيد؟     واقعًا ! آقای پنجشيری
ببينيد شما خود در همان روز ها در کابل حضور داشتيد که ميان پوسته های شورای نظار و   . مرحبا با این قضاوت

اینرا که یک نمونه کوچک  . ان باختندجنبش ملی در ميکروریون سوم جنگ در گرفت و در نتيجه آن هفتاد و دو نفر ج  
از هزاران است هم شما از جمع اشتباهاتی ميدانيد که گهگاهی از آنان سرميزد؟ چه ميتوان گفت بشما جز اینکه    

 .  بگویيم دید از چشم بصيرت تان فرار کرده است
 که فکر ميکنند در وضيعت  صاحب نيز در شمار آنانی اند سوال دیگر در مورد افغان و افغانستا ن است و پنجشيری

وحاالت کنونی مردم ما با هيچ دشواری دیگر رو برو نيستند و همه مشکالت به پایان رسيده است و اگر چيزی باقی     
مانده همين تغيير نام افغانستان به خراسان است زیرا با استفاده از نام کنونی هرچه بود و نبود پشتونها خوردند و     

ورد بيتی از یک نظم پنجشيری صاحب را به یاد شان می آورم چون مطمئن هستم آن احساس   در ینم. ایشان پس ماندند 
جناب شان در نظمی زیر عنوان پيک دوستی گفته      . دیگر برای شان وجود ندارد و همه آن حرفها را فراموش کرده اند       

 :اند 
 

 »گانه استثروت سرشار افغان دوستی شوروی است      هرکه این ثروت ندارد از خرد بي« 
 

اینکه با درفشانی تان همه ملت تانرا بيخرد ساخته اید، نميخواهم تبصره کنم ولی از شما ميپرسم که ! آقای پنجشيری 
در اینجا افغان بمعنی پشتون بکار برده شده است یا همه مردم وطن؟ و یا شما که برنامه حزب افغانستان نوین را             

اد تان نبود یا باداران هنوز هدایت نداده بودند که نام افغانستان دوباره به        چهار سال قبل نوشتيد، آنوقت خراسان ی 
آنوقت افغان همه مردم ما و افغانستان هم سرزمين آبایی و اجدادی ما بود، مگر چه پيش آمد که  . خراسان بدل شود

 .  زده استتفکر فرا ميليتی یکسو گذاشته شده از موضع پان تاجيکيزم هوای احيای خراسان به سر تان  
با اطمينان و باور کامل برایتان ميگویم که هر فرد ِخَردورز افغان در مورد گذشتۀ این مرز ! جناب پنجشيری صاحب 

و بوم و افتخارات آن چه از آریانای باستان، چه از خراسان و چه از افغانستان حرفی جز این ندارند که هرچه داشتيم  
خراسان از افغانستان است و افغانستان از خراسان پدید آمده       .  بوم بوده است مربوط به همه اقوام ساکن درین مرز و

است که  با استفاده   ) بقول خود شما ( مردم ما درینمورد هيچ تشویش و اندیشه ای ندارند فقط این قلم های مزدور   . است
 به این وسيله سبب تشدید و  شعله ور          نا جایز از باور مردم خود را اجاره دار این یا آن قوم ساخته بنام آنان مينویسند و       

 . شدن بيشتر آتش نفاق ميشوند 
در پایان این مختصر ميخواهم بدون تبصره بيشتر توجه جناب پنجشيری صاحب را به دو نکته دیگر هم معطوف دارم   

: 
معه ـ در اصطالحات مربوط به جامعه شناسی معموال از تقابل و رویارویی اقشار و طبقات متخاصم در یک جا     

برای اولين بار از شما خواندم که دو ملت در یک جامعه به حيث دو نيروی مخالف و نيروهای   . حرفهایی آمده است 
 .حاکم و محکوم در برابر هم قرار ميگيرند
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اگر در نقد کردن به اصل و نسب   . ـ خوانده بودم که در نقد کردن، متن و ماهيت نوشته ها مورد ارزیابی قرار ميگيرد  
 . ه، چنانچه شماکرده اید تجاوز صورت گيرد، فکر ميکنم اصول و موازین نقد زیر پا ميشود   نویسند

 
 پایان

                                                                                                         
  
  


