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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  
  

  Historical  تاريخی
  

  ماللی موسی نظام  
  ٢٠٠٨ورجينيا ، آگست 

 
 

 ن آاستناد بر  به تاريخ وءاتكا
 

 افغا ن وطنپرست است ھر وجيبۀ
  

  آگاھی به حقايق تاريخی، حق ھر افغان است
  

انتقال آنرا در   حفظ اصالت، بقا وۀواقعيت ھای تاريخی امانت قيمتداری است كه نسل امروز وظيفه و وجيب
با يك قطبی شدن جھان و انكشاف سرسام آور . سل ھای آينده و اوراق تاريخ داردكمال امانت داری به ن

رس خواننده ت از تاريخ زمان و مكان بخصوصی ضرورت ندارد كه به دسه ایتكنالوژی، ديگر نشر گوش
قرار بگيرد، يعنی در يك چشم بھم زدن ھزاران مضمون و محصوالت تصويری از يكسر جھان به سر 

داشت و قضاوت بر.  گرديده و به ديد بيشمار افرادی كه به كمپيوتر ھا دسترس دارند ميرسدديگر آن منتقل
 كه امكانات تكنالوژی امروزی چنين سرعت بخشيده است، البته متفاوت بوده و بر مبنای در مورد معلوماتی

ت از بيان ولی و اما و مگر چون تاريخ صرف عبارت اس. معلومات عمومی و عقايد اشخاص فرق مينمايد
ر روشی، در ييات و اساسات ذيل بدون ھيچگونه تغحقايق، در مورد واقعات و گزارش ھای تاريخی بايد نك

  : گردد ءی االجراعكمال امانت داری ، مراعات شده و مر
 چه شواھد عينی آنرا ثبت و ٫ حوادث و وقايع تاريخی در يك جامعه حتمی صورت گرفته است:اول 

ده باشند، حقيقت اينست كه آن ن وظيفۀ تحرير و بيان آنرا اجرا نموآ چه قلم بدستان در  کرده باشند وحفاظت
اينكه گوشه ھای تاريك آن چه زمانی و چگونه روشن شده و به زيور . داد بھر حال بوقوع پيوسته استروي

شته ميشود، در ثبت اوراق تاريخ گرديده و به اختيار ملت و جھان گذا صداقت و امانت داری آراسته گشته و
نمونۀ بارز ٱن ھمين جريان قتل احمد شاه مسعود يكی از قوماندانان .  نخواھد گذشت ديرشرائط امروزی

است كه شايع گشت که عمليۀ قتل وی توسط يك خبرنگار و يك عكاس عرب  جھادی از جبھۀ پنجشير
خبر نگار و عكاس ديگری، به پذيرفتن ٱنھا يا ھر  صورت گرفت كه علی الرغم مخالفت قوماندان مذكور

درين جريان كه عكاس بخت . اجارۀ مالقات به كمك عبدهللا عبدهللا، فھيم، قانونی و سياف صورت گرفت
برگشتۀ عرب با مسعود بقتل رسيد، خبر نگارعرب كه شاھد جريان بود ھم توسط گارد بی موجب كشته شد 

اق تر ھمان اينكه چرا ھمراھان مسعود كه دا. ن منطقه موجود نبود آدرحاليكه ھيچ امكان فرار وی از
انديشيدند كه به خاطر تاريخ و يا به لحاظ ي شان به وی به اين امانت داری نحاضر بودند، با تمام وفاداری

ًنزديكی به او اقال◌ انفالق ننموده بود، بلكه از حادثۀ انفجاری كه از   از موجوديت كمرۀ سالمی كه نه تنھاَ
بايد گفت كه درين رويداد نه تنھا .  سالم باقی ماند، سخنی بميان نياوردندًمالبيرون صورت گرفت، كا

مسئوليت افشای حادثۀ كشته شدن يك شخصيت تاريخی فراموش گرديد، بلكه ديده ميشود كه قوماندان مسعود 
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 درين جريان دلسوز و ھمراه وفاداری ھم نداشت كه مرگ وی را ھمانطوريكه صورت گرفت توضيح ًاصال
  .و تشريح نمايد

 ٢٠٠٧ مرگ مسعود در سال ِهرور سپری ميگردد، در حوالی سالگربعد از شش سال كه از حادثۀ ت
بدون سند يا « ميالدی، در حاليكه ھنوز صد ھا مضمون و خبر از جريان انفجار كمرۀ عكاس عرب 

َ و امثالھم وظيفتا مقاالت »اميد«ياد دھانی و بازگو مينمود، و جريدۀ معلوم الحال » تصويری از انفالق آن
 راپور»  Tube You« ميكردند، در» توضيح « را تشريح و» !«بيشماری از جريان حادثه وعكاس عرب 

مستند و كامال روشن مصاحبۀ محترم مسعود خليلی كه در وقوع حادثۀ ترور احمد شاه مسعود حضور 
بر نگار فرانسوی به فرانسوی، يكجا با ترجمۀ ٱن توسط خ داشت، با مصاحبۀ قناعت بخش وی به انگليسی و

 به جھان عرضه )١(ارائۀ ويديوی آخرين روز مسعود و تاريخی كه باالی صفحۀ آن نقش بسته است 
ترم مسعود خليلی و موجوديت درين گزارش كه ارزش تاريخی آن با موجوديت و شھادت مح. ميگردد
صفحات تاريخ باالخره ميتواند برحادثه ای استناد ی از جريان آن رويداد، بدون چون و چرا ميباشد، ئويديو
ی را كه به يقين بروی منظور خاصی ذھن جھانيان را منحرف د كه ھمه سفسطه سرايی ھای تصنعينماي

  !!ميساخت در سايه قرار دھد
م يموجود بوده است كه درين مورد بارھا خوانده ا تفاھمات در تاريخ ھميشه ِءسو  امكانات اشتباه و يا:دوم 

ولی در عصر و زمانی . ی از ديد مورخين بيان گرديده استخی نظريات مختلفكه در مورد يك حادثۀ تاري
كه زندگانی مينمائيم، نحوۀ تحقيق و مطالعات امروزی، بسرعت پرده از واقعيت ھای تاريخی بر ميدارد، 

مطالعات، راپور ھا و از اسناد جديدی بدست می آيد و با ھمان يك قطبی شدن جھان، آنچه ازمطبوعات، 
 اكثر اصالحات در قسمت اشتباھات و نكات أی دولتی ميسر ميگردد، منبع و منشھمه مھمتر آرشيف ھا

از سه دھۀ افغانستان عزيز، برعالوۀ  در مورد تاريخ بيشتر. تاريك در زمينۀ رويداد ھای تاريخی ميگردد
ھا و كتب و رساله ھای اخلی، ميتوان بر راپوردصد ھا راپور شاھدان عينی و آثار نويسندگان و مورخين 

  .قابل قدر و ياد آوری ميباشد،  )٢(خارجی ھم اتكا نمود، که درينصورت کمک ترجمانان امين وطن
ن برای بيان حقايق و رويداد ھای عصر و زمان خويش و يا برای اينكه ھر افغان وطن پرست بتواند ھمچنا

ثات سه دھۀ اخير مملكت عزيز ما افغانستان داشته باشد، بايد منحيث سھمی در افشای وقايع تاريخی و حاد 
طور مثال اگر خود نميتواند بنويسد، از دوستان و فاميل كمك . يك وظيفۀ ملی درين راه پا پيش بگذارد
ھستند ھزاران نفر از ھموطنان ما كه . توسط آنان ارائه نمايد را خواسته و معلومات خاص و حقيقی خويش

سساتی ؤاكثر حوادث و وقايع در دوائر و م وطن فروشان خلق و پرچم تا امروز شاھد و ناظر از عصر
اينان ميتوانند با ارائۀ چنين . داد ھای زيادی را بياد دارندرای وظيفه مينمودند، به يقين رويبوده اند كه اج

ش را با امانت داری معلومات ذيقيمتی به حيث شھود عينی، قسمتی از صفحات تاريخ سرزمين ويران خوي
  .و صداقت رنگين نموده و خدمت بزرگی به نسل امروز و فردای افغانستان عزيز بنمايند

ھايی كه از منابع معتبری چون انستان، به يقين اطالعات و راپور در مورد تاريخ معاصر افغسوم ـ
C.I.A. وK.G.B نشرات دفاتر I.S.Iمورين سابقۀ اين اديد ھا و خاطرات از م و كتبی كه بحيث چشم

 افغان كه شواھد عينی بوده اند و تعداد زيادی از جنراالن اردو، سسات ، مامورين عسكری و ملكیؤم
درين سی سال . ميرسد، از ارزش و اعتبار كلی برخوردار ميباشد محققين و ژورنالستان، به وفرت به نشر

 ميشود كه فيصدی آنانيكه بر عليه ، ديدهبربادی افغانستان بدست ھمسايگان غدار و گماشتگان داخلی آنان
عا َتدالل ناقص آنان اكثرا بر ضد ادھای مستند تاريخی قد علم كرده اند، ناچيز بوده و اساينھمه آثار و راپور

و مفكورۀ شان، اضرار زيادی را سبب گرديده است ، چنانچه ضعف منطق آنان، دالئل و شواھد بيشتر 
  . جھانی قرار داده استتحقيقاتی را در دسترس مطبوعات

بنابران، امروز ديگر نميشود كه مانند آن افرادی كه در خواب راه ميروند، به قھرمان سازی و تحريف 
  . وقايع مبرھن تاريخی خود را فريب داده و به حلوا حلوا گفتن دھن خود را شرين نمائيم

تان، به آنچه در باال تذكار يافت يا  تاسف است كه ھنوز كه ھنوز است عدۀ معدودی از قلم بدس وجای تعجب
ريخی بميان می آورد، و زمانی صرف بيان يك اشتباه تا خطراتيكه در چنين عصر باور ندارند و يا اينكه از

در مورد مبالغه و سفسطه گوئی در قھرمان سازی و تحريف وقايع تاريخی در مورد آن،  .آگاه نيستند
نی ميگردد كه ھواداران شان شرح و تفصيل زندگی نامه و يا بزرگترين خطر متوجه ھمان قھرمان نمايا

اينان با دسترسی به . حوادث تاريخی عصر و زمان آنانرا، سوای آنچه بوده به اجتماع و مردم ميشناسانند
سايت ھای كمپيوتری و ديگر رسانه ھا با چشم پوشی از صد ھا راپور، كتب، خاطرات شاھدان عينی و 

. نچه را آرزو دارند ، بقلم ميكشند آدخل جھانی و اوراق روشن تاريخ، ھريذی  ھاراپور ھای رسمی قدرت
تاريخ، کردن  ميكنند و با پامال شنادر حقيقت چنين ھواخواھان احساساتی ھستند كه بر خالف مسير آب 

رخين و چنانچه گفته شد، در ؤمان خويش را مطرح نموده و در ديدگاه و دسترس محققين، مموال يا قھر
تری و مطبوعات داخلی و خارجی واختيار ھزاران ھم وطن وابسته به تكنالولی جديد، سايت ھای كمپي

  :چنانچه گفته اند. ميگذارند



 ٣

  
  زمينت ميزند نادان دوست بر       د  بردشمن دانا بلندت می

  
***************  

  
  :نوت 

  

ٱرشيف احمد شاه . لينک يو تيوببا » ٱخرين روز مسعود« نوشتۀ محترم حميد انوری تحت عنوان  ـ ١
  " ٱنالينافغان جرمن"مسعود، 

كول  اثر ستيو» جنگ ھای ارواح « مضمون ترجمۀ محترمه ليلی رشتيا، عنايت سراج از مقدمۀ كتاب  ـ ٢
  .ه به نشر رسيده استح ای در اسالم ٱباد که در ھمين صفنويسندۀ امريكايی سابق عضو برجستۀ سی ٱی

 
  


