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 قابل توجه مورخين
 

رفتم ومشاهده نم ودم که مسول تارنما بخشې از اسناد مطلب تحت عنوان فوق را درتارنمای اخبار افغانستان بخوانش 
رديده کاپی نموده  منتشره سفارت خانه های اياالت متحده امريکا در افغانستان وپاکستان را که درسايت خاوران نشر

ی ((  مسول سايت اخبارافغانستان با وجود آنکه خود متيقين نيست که ٠است  اين اسناد تاچه اندازه ازحقيقت نمايند 
ران که درجستجوی حقايق هستند (( ولې ))ميکند  دعوت مينمايد تا آنرا مطالعه ودرپژوهش )) از مورخين وپژوهش

٠های  خويش ازآن استفاده کنند،آنچه که مضحک وخنده آور است   
 

 زيرا وقتې مسول رسانه به صحت  يک نبشته يا سند ايکه از منبع خارجې در اختيار رسانه ها يا افرادايکه بااين  منابع 
يزوقابل مکث است   شک وترديد خواننده به  عملکردچنين ٠تماس دارندباور نداردچرا آنرابنشر ميسپاردخود سوال بران

فردې  که ازيکسو آنچه که به  صحت آن باورندارد تمام مطلب را نه بلکه بخشې ازآن را اقتباس ونشر مينمايدبيشتر 
زيده است که او آنرا الزم ميداند وبه مزاج شان ميسازد او تمام متن ويا محتوی اسناد را نشر ننمود ه بلکه آنچه را بر

زيده  برابر ميباشدآنچنانکه مسؤل اخبار افغانستان بآن مبادرت ورزيده است ايشان ازسايت خاوران فقط آن بخش را بر
٠عنوان شده است )) زارش دهی نورمحمد تره کی به سفارت امريکا درکابل (( است که به اصطالح   

 
ردد که آنها نبايد آنقدر ساده ،بی خبر وخوش باورباشند  آنچه  روهی بايد خاطر نشان  ان  رسانه های  رداننده   به  

انه ابرقدرت جهانې  که درحال حاضر در کشور  انه  بويژه ي ی های سياسی وسازمان های استخباراتی بي راکه نمايند 
مسلحانه قراردارد آنچه را به رسانه ها ميدهدکه هدف آن اغوای مردم ، ما حضور نظامی دارد وعمالبا مردم ما درنبرد

فته  ران ناتويی متحد نشوند وآن  ان کشور بوده تا درمبارزه مسلحانه با اشغال نی وايجاد بې اعتمادی بين باشند تفرقه اف
٠مشهور ايکه تفرقه بينداز وحکومت کن را بکار ميبرد  

 
رديده واين مقاومت  برعالوه آن ما مشاهده ميکنيم ران ناتويی درکشور ما با مقاومت غير قابل انتظارروبرو  که اشغال

اغلب درمناطق پشتون نشين کشوروجوددارد ازين رو در اسنادحاوی مطالبی است که ساير اقوام وطن  ماراعليه پشتون 
يرند  وده  فرديکه اسناد را دردسترس بيمورد هم نب٠ها تحريک نموده تا دريک صف واحدعليه نيروهای ناتو قرار ن

اشته اند که اقوام با هم )) درمقابله با فاشيسم قبيلوی (( سايت خاوران قرارداده است درابتدا مطلبې راتحت عنوان  ن
برادرساکن در کشور را درمقابله با پشتون ها فرا ميخواندومحتويات اسناد هم عين هدف را تعقيب مينمايد وساير 

يز راه کاشف اسنادوناشراسناد را طی می پيمايندکه يک ارتباط زنجيری ومنطقی  در نشر اسنادبنظر صفحات انترنيتی ن
٠ميرسد  

 
ناه  رچون سياست های امريکا در افغانستان به ناکامی انجاميده ووضع امنيتی وخيمتر  ، تلفات اهالی بي  ازجانب دي

رددبرای آنکه توجه عامه  را ازين معضالت  منحرف سازدبه اصطالح اسنادمحرمې  را که اهميت بيشتر وبيشترمي
 که بتاسف ما  شکار چنين تبليغات  ٠تاريخی دارند پخش ميکند تا مردم ما بالخصوص اهل قلم را به بيراهه بکشاند

رديم که نمونه روشن آن پخش اسناد منتشره سفارت هاې امريکا درافغانستان وپاکستان در برخی از صفحات  مي
  ٠باشد انترنيتی مي

  
بپردازم يا دردفاع ازنورمحمد )) اسنادمنتشره ((   هدف ازتبصره من در مورد اين نيست تا به صحت ويا عدم صحت 

يرم ، بلکه  مساله اصلی وحياتی  اينست تره کی  ويا به نکوهش مسؤلين تارنماهاييکه اين اسناد را منتشر نموده اندقرار
 که ما چرا از فاجعه سه دهه اخير کشور ما که پايان آن معلوم نيست نياموختيم ؟

 
 اين فاجعه که عوامل متعددداخلی وخارجی دارد که البته عامل داخلی آن برجسته ترميباشد وآن در بې خبرې ما ، در فقر 

يرسياستمداران ما ونقش منفی وخاينا نه  برخې از حلقات وچهره های معلوم مادی ومعنوی  ماوخودخواهی عده چشم
رفته است    ٠الحال سياسی بوده که در خدمت اجانب قرار 
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ر شوروی را دعوت نمود ولې آنهاييکه ) کې جې بې ( اهې  اسنادې را منتشر ميسازد که کې ها اردوی اشغال
رد شتندوبرمسندقدرت نصب  ران باالی تانک ها ی شوروی به کشور بر يدند دراين اسناد نامې برده دوشادوش اشغا

ونه به قدرت رسيدند ؟ شتند وچ ونه  بر  نشده است  که اين موجودات  فراری چ
 

وقتې چنين اسناد را اداره استخباراتې شوروی منتشر ساختند عده ايکه  طرفداران وهواخواهان  عمال دست نشانده 
آن مباهات مينودند به شور وشوق خارق العاده دررسانه ها مسکو که خودرا سويتستها وانترناسيونالستها  ميناميدند وبر

ويا کې آنها مسول اشغال افغانستان  وسيه روزی مردم  منتشر نمودند که مسؤل ويا مسؤلين اشغال افغانستان کی هستند 
ارت امريکا اسنادې را منتشر ميسازد که پشتون ها عظمت طلب اند وتره کی با سف)  سی آی ای (    امروز٠ما نبوده اند

روابط مخفی داشت وهمان سويتست ها و انترناسيونالست هاې مرحله نوين انقالب ثور که چندې قبل  اسناد منتشره کې 
  ٠جې بې را تبليغ مينودند   امروز به تبليغ اسناد منتشره سی آی ای  ميپردازند 

 
ران ميطلبد تا عجيب اينکه اين مبلغين چنين اسناد وبويژه مسؤل محترم تارنمای اخبار  افغانستان از مؤرخين وپژوهش

ران وسربازان بيسواد اند ٠ازاين اسناد درپژوهش های خود استفاده کنند ران ما آن کار  بنظر ايشان مؤرخين وپژوهش
که    اشغال وطن محبوب شانرا تحمل نميتوانستند واظهار مخالفت مينمودندوسويتست های  افغان آنهارادر اطاق های 

 شوروی جمع مينمودندتا با بيانات پرطمطراق خويش آنراتنويرنمايند و تاکيدبراين –سياسی و مراکزدوستی افغان تنوير
ر کمک بموقع نظامی اتحادشوروی نميبود  افغانستان درنقشه جهان وجودنميداشت ((داشتندکه    درحاليکه اين ٠))ا

ران وسربازان شريف ما اين نوع تبليغات راکه محتوی آ رې نبودنه تنها کار انه پرستی ووطنفروشی چيزې دي ن جزبي
فتند وقلبا ازآنها نفرت داشتند ران لعنت مي ٠ قبول نميکردندبلکه باين ياوه سرايان واغوا  

 
يری  روسرباز بيسواد ولې وطنپرست ميدانست که هدف   اين تبليغات تضعيف روحيه وطنپرستی وجلو  آن کار

سترش مقاومت عليه ران ودرنهايت موجه نشان دادن اشغال کشور تحت نام کمک انترناسيونالستی ازتوسعه و  اشغال
ر بيسواد وطن ما بماهيت تبليغات دروغين  انترناسيونالستهای ح، د،خ، ا٠بود  حزب (  درصورتيکه سرباز وکار

ر وطن ما باين اسناد ايکه بخاطر تعميق) زحمتکشان افغانستان   هرچه بيشتر بحران  ميفهميدند آيا مؤرخ وپژوهش
ونه آنرا قبول وازآن درپژوهش های خويش استفاده کنند  رديده اند چ  حقايق تاريخی کشور ما را ٠درجامعه  پخش 

انه ، نه از داستان های خودساخته  اهای جاسوسې بي ران کشور ما نه در اسنادمنتشره دست محققين وپژوهش
 جستجو خواهند نمود بلکه آنرا از يادداشت ها وتاليفات مؤرخين وخودپرداخته عناصر معلوم الحال فروخته شده

ران واقعبين اعم از داخلی وخارجی ،خاطرات شاهدان عينی ، روايات تاريخی سراغ خواهند کرد   ٠وپژوهش
      

 پايان

 

 


