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و شميره   ١٠ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١٠،  فروری١١     لی موسی نظام                                                                                                  مال
  
 
 

 آگاهی به واقعيت های تاريخ افغانستان، حق هرفردافغان است
 مربوطۀ آنۀ نگاهی به تاريخ سی سال اخير افغانستان و آثار منتشر

 :همقدم
 

 بقلم »يك سير علم را ده سير عقل الزم است« چاپ ايالت ورجنيا مضمونی تحت عنوان» اميد«  ماهنامۀ ٨۵٨در شمارۀ 
شاغلی امان المك جالله به نشر رسيده است آه در پهلوی هجويات و سفسطه سرائی های فراوان و روحيۀ زن ستيزی 

عضلۀ تحريف تاريخ، گناه نه بخشودنی ـ سال ديگری از مرگ م« ومرد ساالری افراطی، اين قلم را در مورد مضمون 
، مورد بازخواست و اهانت فراوان قــرار داده و متـهم بـــه جـعل قسمتی از تاريخ افغانستان »احمد شاه مسعود گذشت

مـــبرده برين قلم در پهلوی اتهامات فراوان، ادعای نا.  آه ثبت تاريخ  ميباشد، نموده  است»قتل عام افشار« منجمله حادثۀ
همــچنان در طــرف گيری و حمايه از تنظيم های مختلفۀ جهادی و خيانتكاران آمونيست خلق و پرچم و طالبان سياه آار 

 .هم ميباشد
اينكه چنين اتهامات و هجوياتی با استعمال الفاظ بسيار سخيف و دور ازاخالق مطبوعاتی، علی الخصوص با چنان يك 

 داآتر   محترمرگز شائستۀ مطالعۀ هموطنان محترم ما نميتواند باشد، شكی نيست، ولی همانطوريكهامالء و انشائی، ه
 منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنالين، سايت »دفاع از پرنسيپ« سيد خليل اهللا هاشميان در مضمون روشنگرانۀ شان بنام 

تند، هدف درين جا دشمنی و عداوت شخصی با هيچ دعوت، مجلۀ آئينۀ افغانستان و مجلۀ وزين درد دل افغان، ابراز داش
فردی نبوده، بلکه منظور حمايه ازروی دادهای واقعی افغانستان عزيز و مبارزه با آنانی است آه روی اهداف سنجيده 

 .شدۀ معين، صفحات تاريخ وطن را با تحريف و تخريب، خدشه دار و گل آلود ميسازند
ظر به پاليسی مطبوعاتی خود ها، متن مضمون شاغلی جالله را به مناسبت متاسفانه موسسات مطبوعاتی متذآره ن

تحريف علنی تاريخ مستند افغانستان، استعمال آلمات نامناسب، داشتن روحيۀ زن ستيزی و مرد ساالری و عدم مراعات 
ه دست هائی در عفت واالی قلم، منتشر نميسازند، تا خوانندگان با قضاوت ملی و شريفانۀ شان متوجه گردند آه چ

 .تخريب و زمينه سازی واقعيت های تاريخی افغانستان عزيز در آارند
با تشكر و امتنان فراوان از مطبوعاتيان، خبرگان، محققين، مورخين و ديگر دوستان ارجمندی آه درين مدت مضمون 

ايبه در تهيه و ارزشمندی اين شاغلی امان الملک جالله را به اثر تقاضای اين قلم مطالعه نمودند و با همکاری بی ش
نوشته با آثار، تراجم، تحقيقات و فرستادن لينك های مهم، برين هيچ مدان منت گذاشتند، درين مختصر، نظری بر قسمتی 

  :از آثار مستند تاريخی سه دهۀ اخير افغانستان عزيز می اندازيم
 

  :قسمت اول
   :ارزش تاريخ بحيث يك ميراث ملی 
 

وعه ای از وقايع و حوادثی است آه در يك زمان و مكان خاص وابسته به آن ملت دقيقًا بوقوع تاريخ هر ملت مجم
در طول ازمنه وقرون متمادی آنچه را جامعۀ بشری بصورت آل در معيار تجربه شاهد و ناظر بوده است، در . ميپيوندد

روز افزون جوامع در طول عنصر زمان، حقيقت رويداد های تاريخی ای عالم بشريت را احتوا مينمايد آه با انكشاف 
نحوۀ تشكيل و اآمال اين رويداد ها به انسجام و قاطعيت می پيوندد آه هر رويدادی ورقی از تاريخ همان عصر را با 

  .موجوديت نسل هايی رقم ميزند
افيايی توسط قوۀ بنابران، تاريخ ملل باحوادث ووقايع مبرهن آن حق و ميراث همان مردمی است آه در يك محدودۀ جغر

عناصر فرعی از قبيل  لسان، نژاد، دين، مذهب، قوم و ديگر گروپ های اقليت و اآثريت . حاآمه بهم پيوست ميگردند
بشری نه در تشكيل ملت ميتواند مهم باشد و نه اينكه تاريخ يك ملت را گروپ خاصی ميتواند از خود بداند و به آن 

آه در افغانستان، سرزمين ملت افغان تاريخ و حوادث آن به همه مردم اين روی همين استدالل است . تعرض نمايد
 .سته و مربوط ميگردنديوسرزمين متعلق بوده و نسل های گذشته، حال و آينده به آن پ

نتيجتًا، آگاهی به حوادث تاريخی ای آه در افغانستان بوقوع پيوسته است حق هر فردی از مادر وطن بوده و آتمان ويا 
 اين وقايع خود اراديت تلقی شده و در حقيقت تعرض و تجاوز به حقوق حقۀ نسل های موجوده و آيندۀ اين آب و تحريف

  .خاك محسوب ميگردد



  
 

 

بنابران واقعاتی آه با موجوديت مليون ها شاهد عينی آه خود در بيان و شهادت روی داد های جامعه در يك زمان و 
آنها با مصائبی آه متحمل گرديده اند خود ميتواند صفحات بيشمار تاريخ را مكان بخصوص سهم داشته اند و چشم ديد 

   !باصداقت وصراحت رقم بزند، هرگز از حقيقت مبرا نميباشد
اين دورۀ پر آشوب آه از آغاز آودتای شوم و خانمان بر انداز ثور با خيانت وطن فروشی مفرط گروه خلق و پرچم  

ز دوام دارد، بدون هيچ شك و شبهه ای  نتيجۀ تحقيقات ومطالعات گستردۀ نويسندگان، ميالدی آغاز و تا امرو١٩٧٨بسال 
محققين و مورخين افغان و خارجی گوناگونيست آه اتكايشان بر منابع معتبر داخلی و خارجی، شواهد عينی، راپور های 

بر مقاله و نوشته ای آه ا زواقعيت ها در غير آن استناد . مستند از آميته ها، آرشيف های قابل اعتماد، بدست آمده است
گرچه بحث و مداقه در چنين يك موضوع مهم ملت افغان . بدور باشد نميتواند ارزش تاريخی و مستند را متضمن گردد

ايجاب معرفی و تحقيق آثار و تراجم فراوانی را مينمايد آه خوشبختانه هر روز گوشۀ از رويداد های وطن را به روشنی 
 معرض ديد همگان قرار ميدهد، ولی معرفی همين مختصر آثار دست داشتۀ مهم آه استناد بی چون و چرای ميكشاند وبه

 .واقعات تاريخی اين دوره را متضمن ميگردد، ميتواند با قاطعيت رهنمون ما دردريافت حقيقت گردد
   

اآتر سيد عبداهللا آاظم  آه در پهلوی بيان  اثر دانشمند محترم د»زنان افغان زير فشار عنعنه و تجدد«  آتاب ارزشمند ـ ١
سه دهه راهم با وضاحت و با استناد بر تعداد زيادی  قرن ها زندگی زن محروم افغان، حوادث وواقعات مبرهن تاريخی

  .ازآثار مورخين، نويسندگان، محققين، انتشارات داخلی و خارجی و لست و مراجع آنها ارائه مينمايد
 تا با حال، تاريخ سه دهه را آه مورد نظر اين ١٩هلوی روی داد های حيات زنان افغان از قرن اين اثر گرانبها در پ

بحث است همچنان در فصل های جداگانه با افشاگری های رژيم خائنين خلقی و پرچمی و معرفی عدۀ زيادی از آنها تا 
و چگونگی تخريب شهر آابل، پايتخت قدرت نمائی های هر يك از تنظيم های وابسته به پاآستان، روسيه و ايران 

و هجوم طالبان سياه آار را يک به يک مطرح و تشريح » جنگ افشار« افغانستان با عمليات غير بشری آنها، منجمله 
.  تعقيب مينمايد٢٠٠۵اين مجموعۀ تاريخی و آموزنده رويداد های سرزمين مارا تا زمان انتشار آتاب يعنی سال . مينمايد

راژ بلند اين اثر ارزشمند تاريخ افغانستان، دريافت آن در مغازه ها و آتابخانه ها نظر به اهميت آن به علی الرغم تي
اينقلم اخيرًا با محترم داآتر آاظم در زمينۀ احتياج مبرم خوانندگان مذاآره نموده و ضرورت . مشكل مواجه گرديده است

ه که کتاب مذکور بر عالوۀ اينکه از جانب مولف به تعداد زيادی از البت. چاپ دوبارۀ کتاب را برای شان پيشنهاد نموده ام
هموطنان قسم تحفه توضيع گرديده است، نسخه های آن در آتابخانۀ آانگرس امريكا و بيشمار آتابخانه های افغانستان، 

  .شدپوهنتون و مراآز علمی، ولسی جرگه، وزارت خانه ها و بسی جاهای ديگرهم موجود و در دسترس  ميبا
  

   را تــحت عنوانHuman Rights Watch ترجمۀ مقدمه و معرفی يی راپورمستند آميتۀ نـــظارت بر حقوق بشر ياـ ٢
 يقين عدۀ زيادی از هموطنان »جنايات ارتكاب شده در آابل و ميراث ديده درائی در افغانستان:  دستان  آغشته بخون«  

مقدمۀ اين راپور مهم را محترمه ليلی رشتيا عنايت سراج هم به اميد . ه اندما در پورتال افغان جرمن آنالين مطالعه نمود
نامبره به وضاحت تذآار داده . بازخواست از جنايتكاران جنگی و تامين عدالت انتقالی در افغانستان، ترجمه نموده است

ثات خونين افغانستان از اپريل  رسمًا منتشر گرديد برای افشای حقايق عريان حاد٢٠٠٥آه اهميت اين راپور که در سال 
 آه تحقيقات و بررسی اين آميتۀ معتبر دقيقًا آنمدت را احتوا مينمايد، دارای اهميت بسزايی ١٩٩٣ تا مارچ ١٩٩٢
  . اين مضمون افشاگرانه را لطفًا در پورتال افغان جرمن آنالين، زير نام خود نويسنده و مترجم مطالعه نمائيد. ميباشد

  
 /node/en/org.hrw.www://http١١٦٦٨/section/١ 

 

 راپور ارزشمندی که در باال ذکر گرديد و قسمتی از تاريخ  سه دهۀ اخير افغانستان را افشاء ميسازد، همانا راپور ـ٣
سات وابسته به ملل متحد استكه حوادث دقيق يكی از موس Human Rights watch آميتۀ نظارت بر حقوق بشر يا

.  با شرح و تفصيل  بيان و تشريح مينمايد١٩٩٣ تا مارچ سال ١٩٩٢جنگ های داخلی افغانستان را از اپريل سال 
ترجمۀ صادقانۀ اين اثر مستند و با ارزش به شکل کتاب توسط دانشمد ديگر افغان جناب رحمت آريا به پايۀ تكميل رسيده 

پر وينو « به لسان ارزشمند پشتو تحت عنوان Blood Stained Hands  يا»دستان آغشته بخون« م خود راپورو زير نا
ابتياع نمود و متن » دانش« آنرا ميتوان ا زپشاور، آتابخانۀ   به دسترس پشتو زبانان ما قرار دار آه»رنگ السونو

انند آنرا از انترنت و دفاتر مختلفۀ اين آميتۀ جهانی معتبر انگليسی آن در اآثر ممالك جهان موجود بوده و جوانان ما ميتو
تا بدانند آه در عرصۀ کمتر از يك سال، تنظيم های مختلفۀ جهادی چه جناياتی را بر . مثًال دفتر واشنگتن بدست آورند

گرديدنند آه تاريخ  هزار سكنۀ بيدفاع کابل، مرتكب اعمالی ۶۵مردمان پايتخت افغانستان تحميل نموده و در پهلوی قتل  
نخوانده است،  » !«هم آه شاغلی جالله نامی ازان نشنيده و حرفی» جنگ افشار«. بشريت از ياد آوری آن شرم دارد

 صورت گرفته است، شامل اين راپور موسسۀ ١٩٩٣ فروری سال ١١ ـ ١٠ مطابق به ١٣٧١ دلو٢٣ ـ ٢٢بتاريخ 
 .معتبروابسته به ملل متحد ميباشد

 
pdf.٠٦٠٥afghanistan/reports/files/default/sites/org.hrw.www://http  

   



  
 

 

پروژۀ داد خواهی يا « همانا  يكی از مهمترين راپوريكه در زمينۀ تاريخ معاصر افغانستان تهيه و تنظيم گرديده،ـ٤
است که دقييقًا از زمان آودتای منحوس ثور و اشغال  afghanistanjusticeproject.org  يا»انستانعدالت افغ

 تا ختم حكومت تاريك و سياه طالبان ١٩٧٨سرزمين ويران ما به آمك خائنين خود فروختۀ خلق و پرچم يعنی از سال 
 راپوری ميباشد که حوادث و اتفاقات  را در بر ميگيرد آه بدون شك بهترين٢٠٠١وابسته به عصر حجر يعنی سال 

ز جانب يك آميتۀ آامًال اين راپور به همت واال و مصرف حكومت هالند ا. سرزمين ويران را به وضاحت آشكار ميسازد
 از سكنۀ ۶٠٠٠ی غيردولتی با موجوديت ترجمان های هر لسان مروجه در افغانستان و عمًال با مصاحبَۀ  عغيرانتفا

  آغاز گرديده و سه سال را در ٢٠٠٢ان تا سيستان و از ميمنه تا خوست و آنر، درپايان سال سرزمين ما از واخ
تنظيم اين راپور ارزشمند، توسط قانون دانان افغان و خارجی از جانب اين آميته بعمل آمده آه اآثر حقوق . برگرفت

ميفرمائيد، خود قسمًا در جريان واقعات دوره دانان افغان آن همانطوريكه در متن انگليسی، دری و پشتوی راپور مطالعه 
 .های مختلفه، شاهد و ناظر حوادث بوده اند

  آه توسط دانشمند گرامی داآتر سيد عبداهللا آاظم به لسان دری بار اول ترجمه گرديد در جريدۀ ملی گرایمهم اين راپور 
  ور مفصل، مستند و گرانبها اينبار تـــحت عـنوانهمچنان اين راپ. همان زمان در ده شماره منتشرشد» مردم افغانستان « 
 ٢٠٠۶ و ٢٠٠۴بازهم از طرف مترجم دانشمند، داآتر آاظم در سال های » جنايات ديروز، دادخواهی امروز« 

هموطنان ما ميتوانند با مراجعه به خود لينك راپور در انترنت، آنرا  به السنۀ انگليسی، . بصورت رساله ای به نشر رسيد
همچنان در آرشيف حقوق بشر افغان جرمن آنالين پشتو . و دری با آليك بروی همان قسمت، چاپ و مطالعه نمايندپشتو 

خوب است آه جوانان ما هم از نسخۀ انگليسی آن مستفيد گرديده و از واقعات تاريخی مملكت . و دری راپور حفظ است
  .دقيقًا مستحضر گردند

گستردۀ حزب ديموآراتيك خلق و عمال خلقی و پرچمی آن آه تا امروز با آشف اين راپور مفصل در پهلوی جنايات  
گور های دسته جمعی درد هموطنان مظلوم ما را تازه ميسازند، با وضاحت نامهای دست اندرآاران آن رژيم سفاك را با 

ی  به بهانه های قومی و به همين ترتيب آنچه را تنظيم های قدرت پرست تنظيم. نحوۀ فعاليت های آنان برمال مينمايد
مذهبی بی جهت و برای شكست رقيبای خويش، ملت بی دفاع افغان را با جنايات غير انسانی و آشتار های بی موجب 
شكنجه و قتل عام نمودند آه جريان اعمال هر گروه ودستۀ مشمول درين دورۀ خونين درين راپور متذآر گرديده 

 راآت آشنده از جانب ۵٠٠٠هر يك اعم از حزب وحدت بر جانب مقابل، فير وواقعات و جنايات گوناگون و ضد بشری 
 اشتراك آنندگان در جنگ ها هم با همه  با لست های طويل»جنگ افشار«  گلبدين ـ مسعود بر اهالی بی دفاع آابل و

سط سيما سمر در تفصيالت فراوان نقش صفحات  اين راپور ميباشد که بعد از ختم آن، از جانب خود کميتۀ مذکور، تو
 به حامد آرزی رئيس جمهور افغانستان برای تطبيق عدالت انتقالی و بازخواست جنايتكاران جنگی در ٢٠٠٥سال 

  .راپور عدالت افغانستان با يك آليك بروی لينك، شما را به وبسايت آشكارای آن رهنمون ميگردد !افغانستان، سپرده شد
org.afghanistanjusticeproject.www  

  

 اثريكی از Ghost Wars  يا »جنگ های ارواح«  يكی از آتب ارزشمند تاريخ سه دهۀ افغانستان آتاب مشهورـ٥
 از اين آتاب آه گوشۀ مهمی ازحوادث تاريخی افغانستان را. مامورين سابق سی آی آ در منطقه بنام ستيو آول ميباشد

 بوده و از ارزش بخصوصی در Pulitzer احتوا مينمايد، برندۀ جائزۀ ارزشمند پوليتزر ٢٠٠١ تا سال ١٩٨٠سال 
ترجمۀ معرفی محتويات . افشای حقايق آن دوره با فعاليت ها و رشوه دادن های سی آی آ به وابستگان ائتالف شمال دارد

 سراج با تفصيالت روشن از متن آتاب بصورت امانت آارانه اين آتاب و مقدمۀ آن توسط ميرمن ليلی رشتيا عنايت
اين مضمون بسيار برازنده را در افغان جرمن آنالين، صفحۀ تحليالت، زير اسم خود مترجم مطالعه . ارائه گرديده است

ر آتابخانه ها همانطوريكه خانم ليلی رشتيا عنايت سراج ميفرمايند، ترجمۀ اين اثر، در حاليکه خود کتاب در اآث. نمائيد
با » شريف« در شهر آابل هم صورت گرفته است آه گويا دران مترجم٢٠٠٧قابل دريافت است، به لسان دری بسال 

دست آاری های گسترده معلومات اساسی چنين يك اثری راچنان به بيراهه آشانيده است آه با متن آتاب آامًال متفاوت 
ستان چقدر مطالعه به لسان انگليسی ساده و عام گرديده است، البته آه اينكه امروز در داخل و خارج افغان. ميباشد

 .ترجمان اجير به آن وقوف نداشته است
ترجمۀ چنين آتبی از انگليسی و روسی به دری و پشتو با تحريف تاريخ وواقعات مربوط به جنگ های افغانستان، گويا 

مروج گرديده و درين مورد ميرمن عاليه راوی  اکبر با يک بودجۀ باد آورده » ذيعالقه« توسط موئسسات خاص و 
 مضمونی نوشته »دوباره نويسی تاريخ سه دهه -قابل توجه مقامات مسئول « نويسنده و ترجمان ملی گراهم تحت عنوان

  .اند آه در افغان جرمن آنالين و سايت دعوت منتشرشده است
 

ی آه به يقين هموطنان ما از دهه ها به مقاالت، راپوار ها و بروس ريچاردسن، ژورنالست و افغانستان شناس امريكائـ ٦
آتب وی از همان آغاز اشغال افغانستان توسط شوروی وقت تا امروزآشنائی و بلديدت دارند، اخيرًا  چاپ چهارم آتاب 

قيم را آه مطبعۀ افغان رساله م Afghanistan: A Search For Truth »در جستجوی حقيقت: افغانستان«ارزشمند 
آانادا هم قبًال آنرا منتشر نموده بود، با اضافات جديد و مستند تاريخی، اقبال نشر دوباره داده است آه مطالعۀ آن بر هر 

خوشبختانه آار ترجمۀ اين اثرتحقيقی . هموطنی آه در جستجوی حقايق اين دورۀ تاريخ وطن خويش هستند واجب ميباشد
که از » دعوت « ه و دانشمند افغان، آقای رحمت آريا به پايان رسيده و موسسۀ به لسان ارزشمند پشتو از جانب نويسند



  
 

 

البته آه بزودی منابع . ناروی جريده و وبسايت ملی آن در خدمت هم وطنان افغان ما قرار دارد به نشرآن پرداخته است
 no.rtsta@dawatnet .دريافت آن اعالم ميگردد

اين اثر عالی آه باالی تعداد زيادی از حوادث اين دوره روشنی می اندازد، با تحقيق و مطالعات بسيار ارزنده، مكاتيب  
رسمی راپور های سری  و ريفرينس های بدون چون و چرا از آرشيف هاي  وزارت های دفاع و خارجۀ امريكا و 

آ، با افشای اسرار ثبت شدۀ فعاليت های آنان در منطقه، راپور های روسيۀ فدرال تا منابع آی جی بی سابقه و سی آی 
منابع معتبر و شناخته شده، رجوع به آتب و رساله هــای محــققين و مورخــين وچشم ديد خود نويسنده و ژورنالستی آه 

نسخۀ . می اندازدبامسافرت های زيادی به افغانستان، پاآستان خويش را وقف تاريخ افغانستان نموده است، روشنی 
 ٩٠٥٤٧٢٩٠٨١و تيليفون آن،يل آدرس جريدۀ  افغان رســــاله انگليسی اين اثر مهم را ميتوان با مراجعۀ به ايم

afghanpost@rogers.com  و يا به ايـمــيل  آقای حسينی۶٧٨ – ٨۶٣ ۵٩٠٩همچنان مراجعه به تيلفونو   
  .  بدست آوريد shamshusseini@yahoo.comبه
 

 را آه توسط ايجنت »آتاب آی جی بی  در افغانستان« نًا خوب است هم وطنان ترجمه و يا اصل انگليسی  ضمـ٧ 
 آه بعد از پناه گزينی به غرب، به السنۀ مختلفه به جهانيان افشاء گرديده، »واسيلی متروخين « استخباراتی همان موسسه

ين، صفحۀ تحليالت که به قسمت های مختلفه منتشر و با ترجمۀ دری محترم حميد سيماب در پورتال افغان جرمن آنال
متن پشتوی اين اثر استثنايی همچنان توسط نويسنده و مترجم پرکار و . زير اسم مترجم حفظ گرديده است، مطالعه فرمايند

ن دري. دانشمند افغان، محترم رحمت آريا ترجمه شده و به شکل کتاب در مطبعۀ دانش در پشاور به طبع رسيده است
راپورعجيب در پهلوی معرفی و فعاليت های نوآران اصلی خلقی و پرچمی آه شناخت شان مشكل نيست، اسمای 
اشخاصی هم افشاء ميگردد آه موجبات ناباوری و افسوس را در شناخت چهره های اصلی آنان و اينكه چگونه در 

 است »اعظم رهنورد زرياب« ين ملت فريبان يکی از.خدمت غير به مادر وطن خيانت آشكارا نموده اند، بار می آورد
به فرهنگ شکنی » طلوع « که با تغير شکل ديگری به خدمت ايران و شورای نظار درعقب صفحۀ تلوزيون تفرقه انداز

اجرای وظيفه » !«و ايرانی سازی لسان اصيل دری افغانستان عزيز و البته تحريف واقعات تاريخی، با صداقت کامل
  ! مينمايد

 

 در بيان وقايع  سه   چشم سر ميبينيم آه هرماه ده ها راپور، آتاب و گزارش های مستند از جانب موسسات مختلفه بهـ٨
 نشر و  به مراآز علمی، تدريسی از قبيل پوهنتون ها، مكاتب، ليسه ها، آتابخانه، وزارت خانه ها وغيره دهۀ مادر وطن

اينكه اقليت های . ر خود افغانستان بصورت آشكارا توضيع ميگرددبمنظور آگاهی عوام از واقعيت های مستند تاريخی د
سر افگنده و شناخته شده هنوز هم مذبوحانه در صدد پنهان نمودن آفتاب با دو انگشت ميباشند، خوب است نظری هم به 

 : خبر نشر اين آتاب آموزندۀ برازنده بيندازند 
  چهار ):برای اولين بار در افغانستان» ردم عام بايد بدانندآنچه را آه م«  توضيع آتاب جرائم جنگی تحت عنوان(

 و پروژۀ جنگی مقيم THE KILLID GROUPآليد گروپ : ، آابل ٢٠٠٨ سپتمبر ٢۴، مطابق ١٣٨٧ ميزان سال ٣شنبه 
واشنگتن امريكا با مشارآت هم در جريان يك سال همكاری توانستند در مورد حقوق بشر و قوانين بشری بين المللی 

 .آگاهی دهند و موارد  نقض آنرا تحقيق نمايند
 را به تيراژ »آنچه را آه مردم عام بايد بدانند« آليد گروپ و پروژۀ  جرائم جنگی افتخار دارند آه آتاب جرائم جنگی

 با محفل رسمی از طريق دفتر مرآزی آليد ٢٠٠٨ می ٨ جلد به زبان های دری و پشتو چاپ آنند و به تاريخ ٢۵٠٠
ی تعليم و تربيه، سوم در پوهنتون بلخ، چهارم در ميدان هوائی بگرام و گروپ د ر آابل، بار دوم در پوهنتون و پوهن

 و امروز طی محفل رسمی در پوهنتون ننگرهار هم ١٠١همچنان در بخش حاآميت قانون، ترتيب نيروی آاری مشترك 
 .به دسترس عالقمندان قرار دهند

  

رت دهه هاست آه با فعاليت های مطبوعاتی دانشمند، پرآار و افغانستان دوست، جناب  يقين هم وطنان ما در مهاج-٩
هستند، همچنان در گرد آوری » درد دل افغان « ايشان آه مدير مسئول مجلۀ وزين و ملی . سراج وهاج آشنائی دارند

چناچه صفحات تاريخ سه . دارندواقعيت های سچه و رويداد های مبرهن تاريخ افغانستان فعاليت صادقانه و گسترده ای 
دهۀ مملكت جنگ زدۀ ويران ما را از جنايات خلق و پرچم تا جناح های تنظيمی يی ويران گر پايتخت و قتل عام های 
آنان با جريانات، حوادث و واقعات هر دسته و گروپ تا فرار مذبوحانۀ اعضای دولت ربانی و آمدن طالبان سياه آار و 

 نموده »دل افغان درد « ه وقايع امروزوطن را با دقت و امانتداری نقش صفحات مجلۀ همه دل پسندمظالم آنها و باالخر
مجلۀ درد دل افغان را ازطريق اشتراک و يا .  ومصدر خدمت بزرگی برای نسل امروز و فردای افغانستان عزيزشده اند

  .مغازه های افغانی به آسانی ميتوان دستياب نمود
 در عرصۀ سه دهه همچنان آئينۀ روشنی از حوادث وواقعات تاريخی »آئينۀ افغانستان«مجلۀ  بايد افزود آه -١٠

مطبوعاتی محترم و پرآار محترم . افغانستان بوده است آه دران ميتوان هر ورقی از تاريخ سه دهه را جستجو نمود
ان را با واقعات تاريخی وطن از همان داآتر سيد خليل اهللا هاشميان به تنهايی صفحات مجلۀ پر خوانندۀ آئينۀ افغانست

اين مجلۀ ارزشمند از نشر هيچ رويداد و حادثۀ . ابتدای آودتای منحوس ثور تا امروز با حوصله مندی و دقت رقم ميزنند
آئينۀ افغانستان را ميتوان از طريق اشتراک مستقيم و يا به آسانی از مغازه ها و مراآز . تاريخ درين مدت باز نمانده است



  
 

 

در آتابخانۀ آانگرس امريكا واقع واشنگتن » ١١۶ـ١جلد « اين مجله همچنان بصورت مكمل آن از . افغانی بدست آورد
   .موجود بوده و قابل مطالعه ميباشد

 

   نا گفته نماند که گاهگاهی هم مضامينی ازيكی ازهموطنان ما بنام محــترم سيد موسی هستی آــه سايتی هــم به اسمـ ١١
 دارند، در مطبوعات مشاهده مينمائيم آه بصورت آشکارا و بسيار دقيق موضوعاتی از تاريخ اين دوره راکه »بينام « 

بايد گفت که اين يادداشت ها دارای ارزش . اآثرًا چشم ديد و خاطرات خود نويسنده را احتوا مينمايد به نشر ميسپارند
ن واليت پروان هستند وقايعی را مثًال از چگونگی آودتای آقای سيد موسی هستی آه از باشندگا. تاريخی فراوان است

نافرجام عصر مرحوم محمد داود از جانب گلبدين حكمتيار و احمد شاه مسعود با تمام زوايای وابستگی، اقدامات، ناآامی 
ی پنجشير، با و فرار و اقامت و همكاری آنها با مقامات در پاآستان تا بيان و معرفی گروپ های متشكلۀ بعدی درولسوال

ذآر اسماء و معرفی دقيق هرآدام منجمله گروپ پهلوان احمد جان که ايشان گويا معاون وی در جنگ با روس ها بوده 
مطالعۀ مضامين اين هم . است با داستان هائی ازجريانات مختلفه را در سايت آريايی و افغانستان آزاد منتشر مينمايند

  آقای هستی برای معلومات. داد های تاريخ اين دوره مفيد و بسيار آموزنده ميباشدوطن هم برای معلومات قسمتی از روي
  :ذيل ايشان مراجعه نمايند   دست داشتۀ تاريخی از هم وطنان تقاضا دارند تا به آدرس های

  
  com.hotmail@banamnewspaper   و هم چنانcom.banamonline.www     
  

  ناگفته نماند آه محترم نبيل مسكينيار و خانم مبارز سجيه آامرانی در پهلوی افشاگری های دائمی و روشنی ـ٢١
نان را به سويۀ انداختن بر تاريخ واقعی و رويداد های سه دهۀ افغانستان عزيز، وجيبۀ خدمت صادقانه به وطن و هموط

پخش از طريق ميديای جهانی تلوزيون آريانا افغانستان، با بيان اخبار، مطالب روز در افغانستان و ارائۀ ويديو هايی آه 
يكی از ويديو های دست داشتۀ شان آه جريان جنگ باالی مردم بيدفاع . گاهگاهی به خوانندگان نشان ميدهند، ادا مينمايند

آامًال پرده بر ميدارد و اشخاص شناخته شدۀ آه در راپور » جنگ افشار« از قسمتی ازعمليات آابل را نشان ميدهد، 
  .های هالند و آميتۀ نظارت بر حقوق بشرهم اسمايشان ذآر است، درين ويديو ها شناسائی ميگردند

  

١٣:Google.com -مام ساحات عصر تكنالوژی و انترنت آه معلومات آفاقی در تدرچنين يک   همه ميدانيم آه
حيات بشر با يك آليك موس بر لينكی هويدا ميگردد، در پهلوی افشای مراجع معلوماتی واقعات تاريخی افغانستان عزيز 
آه قسمًا برای هموطنان محترم ما در باال صورت گرفت، بدون ترديد مراجعه به وبسايت های معلوماتی و جهانی آگاه 

ورت جامع پاسخ ميدهد، هميشه ميسر و ساده صشم برهم زدن هر پرسشی را ب به يك چ google گوگلانترنتی، منجمله 
را به آزمايش Afsharmassacre گوگل،ميشود آه آقای جالله و امثال شان به آمك ترجمۀ فرزندان، درمثًال . ميباشد

   . بيفزايندخود ها» اندک« گذاشته وبا ده ها قسمتی آه بروی صفحۀ انترنت ظاهر ميگردد، به معلومات تاريخی 
 

بنا بر توضيحات باال، از هموطنان شريف و محترم تقاضا ميرود آه برای اينكه امانت تاريخ رويداد های واقعی 
افغانستان عزيز را منحيث يك وجيبۀ ملی ولو در غربت، بتوانند به نسل های بعدی منجمله جوانان ما آه درمهاجرت با 

وزجريانات خشونتبار پی در پی وطن و علت تشكيل اينهمه مراآز مهاجرين عالقمندی به مادر وطن، جويای انگيزۀ بر
افغان در سر تاسر جهان ميباشند، وظيفتًا انتقال داده وبا مطالعات آگاهانه و بيطرفانه و مراجعه به منابع موثق چون آتب، 

 وفراوانی در دسترس همگان رساله ها و راپور های فراوانی آه با پيشرفت تكنالوژی با يك چشم بهم زدن به سادگی
  .قرار ميگيرد،  مراجعه نموده وبه غنای معنوی خويش بيفزايند

 
بنابران در عصری آه در پهلوی وسايل نشراتی گوناگون منجمله سايت های انترنتی، تلوزيون های افغانی هم با ارائۀ 

طنان ما می افزايند، ديگر آنانی آه با وديو آلپ ها و نشان دادن عكس های مستند تاريخی بر معلومات و آگاهی هم و
وابستگی های شخصی و منافع  مادی فردی يا گروپی انگشت رد بر تاريخ  وواقعات يك ملت ميگذارند، جز آتمان 

با موجوديت . مذبوحانه و بيهودۀ حقايق تاريخی آه ميراث يك ملت است، آار ديگری را درين روش بی حاصل ندارند
ت داشته، اين گروه آه هيچگاهی با منطق و استدالل و ارائۀ شواهد و مدارآی آه برای اثبات هزاران مدرك و سند دس

ادعائی معتبر و قابل پذيرش باشد، پا پيش نميگذارند، بلكه يا خود و يا اشخاص ساده لوحی را برای تهمت و دو و دشنام 
 نقيض قرار گرفته و از حيثيت و مطبوعاتی درتشجيع و تحريك مينمايند آه اين عمل شان از يكطرف با اخالق و اصول 

آبروی شان ميكاهد و از جانب ديگر چون اين تحريف برای حمايه از يك شخص و يا يك اقليت معلوم الحال صورت 
ميگيرد، همين مدافعين خود باچنين اعمالی باعث افشای هرچه بيشتر حقايق گرديده و اآثرًا با مطرح ساختن هيرو و 

  : به گفتۀ شاعرانات واقعی تاريخ مواجه ساخته و در انظار خوار و خفيف مينمايند، چنانچهقهرمان خويش، ويرا به جري
  

  دشمن دانا بلندت ميكند           برزمينت ميزند نادان دوست
  
  
  



  
 

 

 

   : قسمت دوم
 

  وجيبۀ پاسخ دهی به يك معترض
 

 شاغلی امان الملك جالله  باواقعيت های تاريخ در ستيزند
   نادان         به غلط بر هدف زند تيریگاه باشد آه آودآی

 
همان طور آه بيان گرديد، چند هفته قبل دوستی از انتشار مقالۀ انتقادی ايكه با دشنام و افترا و استدالل غير منطقی اين  

ًال آه با راه و روش آام» اميد «  جريدۀ مضمحل گشتۀ ٨۵٨قلم را مورد مالمتی و بازخواست قرار داده بود، در شمارۀ 
اين جريده آه حكم آيميا را پيدا . آشكارًا آه خود همواره ازتحريف آنندگان وقايع تاريخی افغانستان  بوده است، خبر داد

نموده و با نشر اخبارماه قبل روی داد های روزمرۀ وطن آه از تلوزيون ها، انترنت و منابع داخلی و خارجی بيك طرفه 
ه ميرسد ديگر متاع بی ارزش گشته و خود جريده هم به حد اقل صفحات سقوط نموده العين همان ساعت به بيننده و شنوند

است، طوريكه اگر اعالن اف بی آی و سی آی ای را برای جلب همكاری با آن دو موسسه استخباراتی امريكا در جريده 
های جناب ربانی، داآتر عبداهللا، يا قهرمان سازی و دفاع از کار روايی . ناديده بگيريم، بقيه همان آش است و همان آاسه

قسيم فهيم و قانونی مثل هميشه جريان دارد آه طوريكه بيان گرديد منجر به تشويق و رهنمونی برای تحقيق، مطالعه و 
جستجوی هرچه بيشترحقايق تاريخی مملكت ما ميگردد و يا اينكه بايد لسان اصيل و زيبای دری افغانستان، اصطالحات 

درين جريده نظر به پالن های دقيق، » آامًال« متداول دفـاتر، موسسات و مراآز تــعليمی ممـــلكت و اسمای رسمی و 
فرهنگستان آخوند های ايران مسخ گرديده و آنچه را عنعنات مردم، متون قانون ودفاتر رسمی افغانی استعمال مينمايند، 

خمپاره وآمار و ارتش و نخست وزير و دانش آموز و اينكه آی شهر داری و دانشگاه و. بكلی نا مانوس و تخريب گردد
ميپوشاند، شايد همين شاغلی امان » جامۀ عمل« را در جريدۀ مذآور خوانده  و ....  واآنش و به خوانش گرفتن و وو

  .لملك جالله باشد آه با تغير عقيدۀ چنين شگرف وانقالبی ای دور از باور سر به آستان اميديان گذاشته است
اين قلم سالهاست آه از استاد معظم، مطبوعاتی خبره و افغانستان دوست ارجمند، آقای سراج وهاج نصيحتی گرچه  

شنيده ام آه اگربا دادن جواب به مغرضين، ارزشی به اشخاص آوچك و بی مقدار قائل گرديم، مطرح ساختن آنان سبب 
ولی در اعتراضات و حمالت دور از .  ميگردندشهرت آاذب شان گرديده و به هدف آه همانا شهرت طلبی باشد، نائل

اخالق و عفت قلم و زن ستيزانۀ شاغلی جالله بر اينجانب، انگيزۀ  تحريف و تخريب تاريخ سراپا آشوب افغانستان جنگ 
  انداختن بر صفحات آشكارای اين تاريخ آهامبرده بخاطربهانه ای برای روشنیزدۀ ويران مضمر بوده آه حقيقتًا بايد از ن

 .وجيبۀ هر فرزند آن خاك پاك شمرده ميشود، ممنون هم باشيم
چيزی آه واضح است ايشان مدتها مضامينی را برای مطالعه و . شاغلی جالله را در ورجينيا سال هاست آه ميشناسيم

آن آگاهی و مدير »  اميدۀجريد« نظر و تايپ به اين جانب فرستاده و ابراز مينمودند آه ايشان آامًال از راه و روش 
شاغلی . داشته و ميدانند آه اين جريده آامًال بر ضد قوم شريف پشتون افغانستان به دالئل آشكارايی تبليغات منفی مينمايد

جالله به زعم خود اظهار ميداشت آه وی با گروه اميد نزديكی نموده و از آار و فعاليت آنان ميخواهد آه مطلع و آگاه 
خوانندگان مشاهده نموده باشند . ر جريده به نحوی در مسجد و ديگر جاها نزديكی مينمايدگردد، برای همين با مدي» !«

  رديد در هــوتل بسيار گــرانقيـمتـــآه زمانی آه داآتر عبداهللا در ضمن مسافرت به واشنگتن، از وزارت خارجه منفك گ
 »Ritz Carlton  -دالر امريكائی ميباشد، ۵٠٠٠شتر از  واقع تيسنز آارنر آه هر شب اطاق آن بي» رتس آارلتن 

اينکه شاغلی جالله اين . اقامت داشت همين آقای جالله هم در رديف هواخواهان باداآتر عبداهللا در عكس به چشم ميخورد
  خويش منوط دانسته و اظهار نمود آه وی ميخواهد آه »استخباراتی« موقف گيری را هم به همان پالن مطرح گشتۀ 

تكميل نمايد، آيا در پهلوی حاتم بخشی های داکتر » !«را در مورد ائتالف شمال با نزديكی به آن گروه معلومات خويش 
عبداهللا، آقای جالله از خريداری دريشی ها از مغازۀ شيوخ عرب و شهزادگان سعودی  در بورلی هلز کليفورنيا که آقای 

  اند، هم وافف ميباشند يا نه؟ مسکينيار و خانم سجيه راپور آنرا بار بار مستند نشر نموده
بهر حال، سال های سال است آه شاغلی جالله از نحوۀ فعاليت مطبوعاتی اين قلم آه در راه وحدت ملی، حقوق بشر، 
حقوق زن و طفل، مبارزه برای امحای تفرقه بين اقوام شريف افغانستان، احيای عدالت انتقالی و همكاری با افغانستان 

فشای تاريخ واقعی سه دهۀ اخيرفعاليت دارند، آامًال آگاه بوده و ازين رو اينجانب را مورد حمايت و دوستانی آه برای ا
را هم توسط اينجانب » درد دل افغان  « قدرمندی زياد  قرار داده و برای مطالعات بيشتر آثار ملی گرايان مجلۀ ارزشمند

 تاريخ افغانستان، نه تنها صفحاتی مملو از جنايات خلق و اين مجله هميشه در راه افشای واقعيت های. اشتراك نمودند
پرچم وطالبان سياه آار داشته است، بلكه راپور همه گروپ های تنظيمی را آه با جنگ های فی مابين گوناگون در 
عصر خونبار ربانی صورت گرفته است با وضاحت و صراحت در البالی صفحات مجله ثبت نموده است آه البته به 

  ! رسيده است»آامًال« ۀ شاغلی جالله مشاهد
 می اندازيم که بدون شک مدير جريده ٣، صفحۀ ٤٥ شمارۀ ١٩٩٣ سال »اميد« حال نظری هم به صفحه ای از جريدۀ 

  :و شاغلی جالله هردو يه متن آن کامًال وقوف دارند



  
 

 

خونين آابل را با دقت و مفصًال از درين شماره محترم سيد طيب جواد سفير کبير افغانستان در واشنگتن، اخبار حوادث 
جرائد و آژانس های خبری گرفته و تفصيالت جنگ های آن زمان را با وضاحت و قسمًا با نظريات خود بيان مينمايند 

را حفظ نموده اند، ميتوانند به حوصله و دقت آن » اميد « البته تعدادی آه آلكسيون . آه متاسفانه درين مختصر نميگنجد
 ٧ و۶ قسمتی از پراگراف نمبر ۴۵اينك نظر مختصری به شمارۀ . بسيار مستند را شخصًا مطالعه نمايندراپور های 

 :مياندازيم
 :  پيمان نظامی حزب وحدت با گلبدين  سيد طيب جواد 

در هفته های گذشته يكی از واقعات غير مترقبه و بسيار سوال بر انگيز، پيمان نظامی حزب وحدت با حزب گلبدين و 
 و خشونت آم نظير دولت آابل و قوای سياف در برابر بخشی از شهريان غير نظامی آابل، بجرم »افشار« انتر حادثۀ پس

اشاره های ديپلومات مآبانه آه به اين : جای ديگری جناب سيد طيب جواد مينويسند.......هواداری از حزب وحدت بود
. برادر و برابر بوده، آنچه شد جهالت چند نفر و دست خارج بودواقعه شد، باين ميتواند خالصه شود آه ملت ما هميشه 

جای . وسالم. خدا مرده هارا آه گويند از دوصد تا هفتصد نفر بوده، بيامرزد، و زنده ها همچنان اتحاد خود را نگهدارند
 بــا هـم رفتند و منطقه راوای تنظيم اتحاد اسالمی سياف صــدا کرد و ـــشورای نظار ها هم سر ق........ ديگری ميفرمايند

  .ختم...... به زنان تجاوز آردند. به گزارش لوموند آسانيرا آه قدرت حمل اسلحه داشت آشتند. آردند» پاآسازی « 
 

باری همان طور آه اوضاع نابسامان وطن درين مقطع تاريخ دائم در تالطم بوده و هست، ديده ميشود آه فكر و عقايد 
 منافع  شخصی شان متغير و از قطبی به قطب ديگری در حال انتقال بوده و برای توجيه بعضی اشخاص هم  نظر به

چنين روشی، شاغلی جالله با الفاظ بسيار دور از اخالق مطبوعاتی و پامال عفت ارزشمند قلم نه تنها به اينجانب سفسطه 
ن، صاحبان قلم آه زمانی وی اوشان را سرائی نموده اند، بلكه در قسمت بيان حقايق تاريخی به خبرگان دانا، مورخي

تقدير نموده و به نوشته های ملی گرای شان ارج ميگذاشت، به صراحت و با الفاظ آامالًً دور از اخالق مطبوعاتی، 
فاقدالعقل و قليل الفهم عاری از منطق »  ؟!«نويسندگان عالم( اعتراض نموده و در پراگراف دوم مضمون خويش آنانرا 

ايشان حتی جرائد و سيت های انترنتی را آه دائما درخواست نشر . خطاب نموده اند) » !« ونشرات دروغينبا نوشته ها
برای . خويش را از آنان التجاء مينمود، مستقيم و غير مستقيم به دشنام و تهمت آراسته است» !«مضامين بسيار عالی

ل گرديد، بلكه  س متو»خ انداز را پاداش سنگ استآلو« پاسخ دهی به اين مضمون توهين آميز نبايد به مثل معروف 
برعكس برای روشنگری و افشای آثار و منابع تحقيقی و مستند در مورد واقعات تاريخ معاصر افغانستان، بايد از شاغلی 

 از  هردو ممنون هم گرديد چونكه مدير مذآور هم در حمايه از شاغلی جالله و با تبصره ای»اميد« جالله و مدير جريدۀ 
در افشای اسم اينجانب، مسئوليت و مكلفيت تحقيق و مطالعۀ دقيق رويداد های تاريخی سه دهۀ مادر » !؟«طرف اداره

  :   پس بايد گفت که .وطن را چنانچه مشاهده ميفرماييد، سبب گرديد
  

 اگربينی آه نا بينا و چاه است          وگر خـاموش بنشينی گناه هست
 
بر ادعای خود » !؟«مون همچنان يك تعداد از باشندگان محترم منطقۀ واشنگتن را به حيث شاهدشاغلی جالله درين مض 

 بيخبر بوده اند، »جنگ افشار «  منجمله١٩٩٣ -١٩٩٢نام برده است آه گويا آن ذوات هم از جريانات رقت بار سالهای 
 درچنين يك مضمونی  با عبارات سخيف و اوًال که از باور بدور خواهد بود که آن ذوات محترم از مطرح شدن خود ها

ثانيًا با انتشار و . ناپسند، با کلمات مستهجن و روحيۀ زن ستيزی مطلق و مرد ساالری افراطی، آگاهی داشته باشند
مطالعات اين همه آتب، رساله ها و راپور های مستند، منجمله آثاری آه در باال ذآر گرديد، ديگرجائی برای شك و 

  .ماند دمندی در پذيرش واقعيت های تاريخی افغانستان عزيز باقی نمیترديد هيچ خر
 

شاغلی جالله خود مدت های مديدی مقاالتی را از محققين، خردمندان و مترجمين افغان از طريق جرائد و مجالت، طور 
ينجانب هم با ممنونيت  با آثار انتخابی ای ارسالی ا»مردم افغانستان«  و جريدۀ مردمی»درد دل افغان« مثال مجلۀ ملی 
 آه در زمان حكم »افشار جنگ« بنابران علی الرغم تظاهر به بيخبری آنونی، ايشان همچنان از. دستياب مينمودند

فروری ١٠روائی ربانی با همدستی مسعود و سياف و ترس از ائتالف حكمتيار با حزب وحدت و بقدرت رسيدن آنها، در 
. اله و مضمون آامًال باخبر بوده وهرگزآالمی بر آن حوادث ابراز نمی نمودندصورت گرفت، توسط ده ها مق١٩٩٣سال 

که به مديريت مطبوعاتی خبره آقای فضل رحيم وحدت منتشر می » مردم افغانستان« ايشان بدون ترديد در جريدۀ 
 نموده بود وجريان  را هم آه سال ها قبل محترم داآتر سيد عبداهللا آاظم ترجمهراپور دادخواهی افغانستانگرديد، 

 مشاهده نموده و هرگز اعتراضی برآن ، بيان مينمايد»جنگ افشار« را بشمول ٢٠٠١ تا ١٩٧٨جنگهای خانمانسوز 
 سوال عجيب و غير قابل باور، مجموعًا  با ١۶ولی امروز با ناباوری ميبينيم که ايشان با طرح ! صفحات وارد نکردند

 اين قلم منابع نشراتی و اشخاصی را آه بر وقوع جنگ افشار و ذکر آن حادثه در اصرار زياد خواسته اند آه با داليلی
پس ميبينيم آه بعضی از انسان ها نظر به منافع شان تا چه حدودی .  به ايشان معرفی نمايم»حتمًا« تاريــخ بـاور دارند

   .خاصيت تغير پذيری و استحالۀ فكری را در وجود خويش دارند
 

 در احوال يكی از قوماندان های » دپنجشير زمری وپيژنی« شاغلی جالله ادعای نوشتن آتابی را هم بنامناگفته نماند آه 
. تنظيمی يعنی احمد شاه مسعود نموده است آه البته به اساس آزادی های فكر و بيان اين حق شان آامًال محفوظ ميباشد



  
 

 

ك سرزمين سروآار داشته باشد، حتمًا ضرورت و ايجاب ولی نوشتن هرآتابی اگر داستانی و تخيلی نبوده و با تاريخ ي
تحقيقات بسيار گسترده، مطالعات آثار مورخين، محققين، مراجع موثق و شاهدان عينی گوناگون و حتی نظريات مخالفين 

كت شان، را هم مينمايد تا بر استناد بروقايع  تاريخی و با اتكاء به اخالق مطبوعاتی ووجيبۀ آگاهی مردم ازجريانات ممل
بنابران اين آتاب هم بايد از جانب محققين ومورخين افغان در مقايسه با . جای ترديدی را در بيان رويداد ها نداشته باشد

ازينرو ازمحققين، . شواهد و رويداد های واقعی، با بيطرفی نقد و بررسی گرديده و نتيجۀ آن در مطبوعات منتشر گردد
منجمله ذوات دانشمندی آه آثار ذيقيمت و ارزندۀ شان در باال ذآر شده، خواهش مترجمين و مورخين محترم افغان، 

ميگردد تا با نقد و ارزيابی اثر مذآور خدمتی برای ميراث تاريخی مردم افغانستان بنمايند، تا اينکه نسل امروز و فردای 
 تاريخی مادر وطن درين سه دهۀ جنگ مملكت بتوانند هميشه با مطالعۀ آثار دقيق و مستند، آنچه را آه ازرويداد های

اينكه شاغلی جالله . های اجباری و خانمان سوز منتشر ميگردد، با استناد به تاريخ و حوادث مربوطۀ آن دريافت نمايند
ادعا نموده اند آه در آتاب شان، به جواب مخالفين هم پرداخته اند، بايد جستجو گردد آه ايشان تاآدام حد آثار گوناگون و 

پور هائی ثبت و منتشرشدۀ مستند باال را آه هرگز بر عليه درست بودن آن نشرات ترديدی صورت نگرفته است، در را
تهيۀ اسناد برای آتاب خويش استفاده نموده اند؟ طوری که از استدالل ايشان هويداست قسمتی از آثار و راپور های 

ايشان با دالئل منطقی و مستند، ردهم » ؟!« بعد از مطالعۀمتذآرۀ باال آه به موضوع آتاب شان ارتباط ميگيرد، حتمًا
   .گرديده باشد

گرچه در نوشتۀ شاغلی امان الملک جالله نحوۀ درياقت کتاب وی ذکر نشده است، ولی توقع ميرود آه منابع فروش و 
  .ندان قرار گيرددستيابی اين آتاب توسط نويسندۀ آن بزودی ممکنه افشاء گرديده و برای ارزيابی بدسترس دانشم

   :قسمت سوم
 

 :پورتال افغان جرمن آنالين، پيش تاز درنشر حقايق تاريخی افغانستان
 

در عصری آه مقدرات پيشرفت عالم بشريت به تكنالوژی انکشاف يافتۀ انترنتی و موجوديت چنين يک دنيای وسيعی 
اشينی بنام آمپيوتر به نحوی احتوا مينمايد، گره خورده و هرگوشه ای از فعاليت انسان در هر ساحۀ از حيات وی را م

سايت های انترنيتی خود در تهيۀ معلومات عمومی بصورت آل با نشر آخرين اخبار جهان، ايجاد لغت نامه ها، تهيۀ 
سوانح و شناخت اشخاص، بيان واقعيت های تاريخی و در مجموع آنچه را انسان امروزی ازيك آتابخانۀ مجهز انتظار 

 . د به بسيار سادگی در چنين سايت هايی سراغ نموددارد، ميشو
 هنوز هم با اجتماع انگشت شماری از قلم بدستان خاص »اميد« در چنين شرايطی وقتی ميبينيم آه چند ورقی بنام جريدۀ 

ه اين و حمايه از همان يك گروپ شناخته شده، هنوز توقع دريافت خواننده را در هر يكماه ميداشته باشد، همان ميشود آ
 راآه مضمون شاغلی جالله با فصاحت و بالغت و ارائۀ ٨۵٨قلم هرچه جستجو مينمود چون سرمۀ سليمانی، شمارۀ 

 .مادر وطن دران جريده اقبال نشر يافته بود،  بدست نمی آورد» !«تاريخ واقعی
، سياسی، مذهبی، در بنابران نظر به ايجابات عصر و زمان، سايت های انترنيتی همچنان دربيان عقايد اجتماعی

يكی ازين سايت های مجهز پورتال افغان جرمن آنالين است آه بيشتر از . اجتماعات افغانی فعاليت وسيع و گسترده دارند
 سال به سويۀ يك ميديای جهانی با مبارزات پيگير در حمايه از وحدت ملی، پشتی بانی از حقوق پامال گشتۀ بشر و ١۵

سيع برعليه تبعيضات لسانی، مذهبی، نژادی و قومی،افشاء و معرفی جنايتکاران جنگی و زن مظلوم افغان، مبارزۀ و
 .حفظ و حمايه از واقعات مبرهن تاريخ وطن عزيز، در خدمت مردم افغانستان قرار دارد

اين پورتال معظم آه برای معلومات آفاقی در دو لسان پشتو و دری خدمات ارزنده ايراعرضه مينمايد، قسمت های 
گوناگون و مختلفۀ آن از مرآز آلتوری تا قسمت اخبار روز افغانستان و از صفحۀ غنی يی تحليل ها و مقاالت آه خود 
دنيايی از مضامين وآثار هم وطنان ما اعم از مورخين، سياستمداران، محققين، نويسندگان، مترجمين و دانشمندان خبره 

.  احتياجات مطالعاتی هر هموطنی را به مراجعه به پورتال رفع ميسازدرا به هردو لسان ملی افغانستان احتوا مينمايد،
صفحۀ تحليل ها و مقاالت با آرشيف های گوناگونی آه رجوع و خواستۀ خواننده را در انتخاب موضوع سهولت ميبخشد، 

 . ابتكار پسنديدۀ است آه به سادگی و سرعت مراجعه به يك موضوع و يا يك فصل خاص را ممكن ميسازد
برای رهنمائی بيشتر خوانندگان عزيز سری به برخ مهمی ازين آرشيف های برازنده به ارتباط وقايع تاريخی اين سه 

  :دهۀ جنگ و بربادی بنيادی مادر وطن می اندازيم
 

درين قسمت مضامين زيادی در مورد نقض حقوق بشر در : ـ آرشيف حقوق بشر و محاآمۀ ناقضان حقوق بشر١
 به اينطرف به ٱن مواجه ١٩٧٨  پامال حقوق انسانی آه مردم مظلوم افغانستان از سال ۀحاالت مختلفجريان جنگ ها و 

هستند توسط مدافعين اين حقوق، دانشمندان و محققين و همچنان از جانب خود پورتال افغان جرمن آنالين  و موسسات 
ا ب آه »افغانستان است راپور عدالت« ماناحمايه از حقوق بشر، منتشر گرديده است آه يكی از موضوعات برجسته ه
 .استناد بی چون و چرا، به زبان دری و پشتودرين آرشيف ثبت گرديده است

از شاغلی سراج الحق ببرك . از محترم نعيم بارز، ضرورت محاآمۀ مرتكبين جنايات جنگی: برخی از مضامين مهم 
ازين قلم، حقوق بشر در .  انوری، محاآمۀ جنايتكاران جنگیاز محترم حميد. زی، يونسكو او د بشر حقوق او مورنی ژبه

از محترم داآتر اسالم . ازين قلم، اعالميۀ حقوق بشر، نگاهی به نقض حقوق بشر در افغانستان. افغانستان، نوشتۀ بر يخ



  
 

 

ۀ اين آرشيف مطالع. از محترمه عاليه راوی، د پنجابی پوخ ظلم پر پشتنو. ساويز، مجرمين و محكمۀ بين المللی الهه
غنی از ضروريات هموطنان مابه ارتباط به پامال گستردۀ حقوق بشر و موارد گوناگون آن در بيشتر از سه دهۀ اخيردر 

  .افغانستان است
  

  در پهلوی آرشيف مفصل حقوق بشر، يكی  ديگر همين آرشيف بزرگ زن :ـ آرشيف زن مظلوم و محكوم افغان٢
هرجا حق زن افغان پامال گرديده، نقض حقوق انسانی واقع شده است . م هم قرار دارندمظلوم افغان است آه الزم و ملزو

جناياتی آه در دورۀ خلق و پرچم، تنظيم های سفاك و قسی القلب جهادی و طالبان زن ستيز درين دورۀ . و يا برعكس
 .تاريخ بر زن مظلوم و بيدفاع افغان صورت گرفت، روی تاريخ را سياه نموده است

ن آرشيف بزرگ تعداد زيادی از هموطنان بادرد ما مقاالتی را در بارۀ همين مظالمی آه بر قشر اناث افغان، يعنی دري
از مجموع مضامين آرشيف . نصفی از نفوس مملكت واقع گرديده است رقم زده اند آه خواندن هرآدام الزم ميباشد

ازين قلم، از قانونيت خشونت بر زن تا قانونيت . انی زن مارچ روز جه٨محترم ولی احمد نوری، : قسمتی عبارت اند از
از محترمه ليزا سروش، زن آشی يا قتل . ساله ۴از محترم اعظم سيستانی، در پای قصۀ گلثومه، عروس . نكاح صغيره

 ازفارو،  انجمن مهاجرين افغان در اروپا، اعالميۀ مال محسنی و آرزی آخوند باالی حقوق زنان را محكوم. ناموسی
ازين قلم، زنان زندانی افغان، مظلومترين های . از ديپلوم انجنير خليل اهللا معروفی، عروسی اطفال در افغانستان. ميكنيم

  . تاريخ و از تعداد زيادی از قلم بدستان با درد ديگر که در آرشيف درج است
 

 آه فجايع خلق و پرچم درين آرشيف مهم :١٩٩٢ـ ١٩٧٩ـ آرشيف مقاومت يا دوران جهاد برحق ملت افغان ٣
ن جنايات گستردۀ و باداران اشغالگر آنان از جانب قلم بدستان وطن پرست و محققين افغان با مقاالت آموزنده در بيا

لق و باداران اشغالگر آنان، تشريح و ثبت گرديده است، برای هر هموطنی قابل غور و مداقه خحزب ديموکراتيک 
  .ميباشد

از محترم ولی احمد نوری، گوشه ای از : دورۀ سياه ملت افغان، به ذآر قسمتی ميپردازيماز مضامين فراوان اين .
فاجعۀ ششم جدی : ازين قلم. از محترم حميد انوری، تجاوز وحشيانۀ روس بر افغانستان. واقعيت های تلخ دوران اشغال

از محترم ديپلوم انجنير خليل .  روز ثوراز محترم نسيم اسير شاعر ملی گرای افغان، يادی از سياه. را فراموش نميكنيم
باالخره . از انجمن فارو، افغانستان هنوز هم آن سالهای خونين را بياد دارد.  سال پيش از امروز٢٨اهللا معروفی، روزی 

شمۀ  « :از افغان جرمن آنالين نمايش غم انگيز صوتی و بصری از گور های دسته جمعی چمتله و بدخشان تحت عنوان
  . که  ديدن و شديدن آن بر هر هموطن دردمندی واجب است»ات خلق و پرچماز جناي

  

مقاالت و .  يكی از آموزنده ترين آرشيف های اين پورتال آرشيف تنظيم ها است: آرشيف زمامداری تنظيم ها-٤
امروز منكر مضامين اين قسمت روشنی انداز جنگ های شهر ويران آابل است آه از جانب جناح های مختلفه آه اآثرًا 

درين آرشيف مضامين ارزندۀ از خانم لينا روزبه، آابل را آی آتش زد،  . آن جانيات و آشتار های فجيع هستند، ميباشد
مهمترين .   ثور٨ دلو است نه ٢۶جشن شكست روس ها در برابر ملت افغان : »فارو« انجمن مهاجرين افغان در اروپا

آابليان با خون خود « ته است آه از جريدۀ روزگاران اقتباس گرديده  بنام قسمت اين آرشيف به مضمونی  اختصاص ياف
 اين مجموعه  بيان گر ده ها قصۀ المناك  اهالی پايتخت، بحيث شاهدان عينی جنگ های خانمان سوز آابل .»مينويسند

 .درعصر تنظيم های جهادی ميباشد
 

ف در حقيقت سهم گيری وموجوديت جای پای احمد شاه  دليل تشكيل جداگانۀ اين آرشي:ـ آرشيف احمد شاه مسعود٥
درين .  ميالدی است٢٠٠١ فعال جهادی از عصر مرحوم محمد داود تا سال  مسعود،  به حيث يكی از قوماندان های

قسمت مضامين و مقاالت اآثرًا تحقيقی، تاريخی و بعضًا ترجمه از منابع مختلفه از قبيل آثار و کتب نويسندگان داخلی و 
ارجی، مورخين و محققين، آرشيف های آی جی بی و سی آی ا و راپور های موسسات  غير وابستۀ حقوق بشر و آتب خ

مراجعه و مطالعۀ اين آرشيف . مختلفه ای است آه ازمراکز استخباراتی درگير در واقعات افغانستان به نشر رسيده است
  .ده و خواننده را به منابع مختلفۀ مطالعاتی رهنمون ميگرددغنی، سواالت بيشماری را در مورد قوماندان مذآور جوابدا

درين آرشيف در پهلوی مضامين و راپور های ارزشمند نويسنداگان  ومورخين گوناگون بايد از دو محقق و مترجم افغان 
آه قبًال ذآر به قدرمندی ياد نمود آه عبارت اند از دانشمند پرآار وخبره آقای رحمت آريا آه تراجم شان به شكل آتب 

گرديد و ده ها مقالۀ مستند شان به السنۀ اصيل پشتو و دری در دسترس هموطنان عالقمند به واقعيت تاريخ وطن قرار 
 آه بقلم بروس ريچاردسن افغانستان شناس خبره و »تقديس يا الوهيت مسعود« ترجمۀ اخير شان تحت عنوان. دارد

نويسنده و مترجم پرآار و .  است، وقايع زيادی را روشن ميسازد»قت در جستجوی حقي: افغانستان« نويسندۀ کتاب 
متهور ديگر افغان محترم داآتر عبدالرحيم عزيز است آه نوشته ها و تراجم مستند وی درين آرشيف قابل غور و مداقه 

از .  ندنی است بسيار جالب و خوا»دو پيمان، دو خيانت«  و راپور »افغانی آه نميخواهد بجنگد« ۀميباشد آه ترجم
از محترم انجنير خليل اهللا معروفی، احمد شاه مسعود، آابل گيرك : مضامين متعدد اين آرشيف به ذآر قسمتی ميپردازيم

از . ازين قلم، احمد شاه مسعود و هوا خواهان اغماض گر. از محترم حميد انوری، مراحل جهاد احمد شاه مسعود. ثانی
از محترم حميد انوری، نگاهی به آخرين روز . رشتيا پلتنه ـ بروس ريچاردسن: انمحترم رحمت آريا ترجمۀ، افغانست



  
 

 

معالعۀ اين مضمون مستند آه به اعتبار مصاحبه و ويديوی محترم مسعود خليلی رقم خورده است، دارای « .مسعود
 حكيم نعيم، وزارت از محترم.  از محترم رحمت آريا، احمدشاه مسعود ته اوهيت ورآول».اهميت فوق العاده ميباشد
  . JAWBREAKER  ـاز محترم رحيم عزيز ترجمه،  االشه شكن. خارجۀ امريكا افشاء ميكند

  
  با دبل کليک بروی »حقايق تاريخ افغانستان« ويديوی آشکارايی را که درقسمت چپ صفحۀ تحليالت تحت عنوان
. ات دست اندرکاران جنگ های کابل ويران استتصوير احمد شاه مسعود مشاهده نموده و گوش ميدهيد، قسمتی از جريان

اين تصوير بسيار ديده شده، خود با وضاحت در آرشيف قوماندان مذکور در افغان جرمن آنالين موجودمی باشد که ويرا 
با قدرتمندان حزب وطن فروش ديموکراتيک خلق از قبيل نبی عظيمی و نور الحق علومی و عده ای از شناخته شدگان 

  .   نشان ميدهد» پالن گزاری«  قسمتی از نقشۀ سرزمين ويران در حالديگر بروی
 

 آرشيف های مهم ديگری هم در تقسيمات مضامين  افغان جرمن آنالين موجود است آه دارای اهميت تحقيقاتی، تاريخی، 
 .ادبی و اجتماعی بوده و برمعلومات خوانندگان و غنای معنوی آنان می افزايد

ئۀ چنين خدمات ارزندۀ اجتماعی، آلتوری، تاريخی و سياسی دارای ارزش و اعتبار فراوان بوده و  اين پورتال در را
  . هزار خواننده به آن مراجعه مينمايند٢٠ الی ١۵روزانه با سهولت های روز افزون انترنتی 

 
ها نمودن تيری در تاريكی سوالی آه اآثرًا تكراری و بی ربط و شخصی و مانند ر١۶نتيجتًا شاغلی امان الملک جالله با 

   بی مفهوم و غير قابل جواب هست، دريكی دوتای آن پرسيده انــد آــه آيــا اين قلم يا آـــدام عضو فامـيل مــن در منـطــقۀ
دران زمان حاضر بوده و يا تلفاتی را متقبل شده است آه وقوع چنان جنگی درآنجا ادعا  »کوه تلويزيون «و يا» افشار« 

 : جواب ايشان و حاميانی آه قلم بدست وی سپرده و خود از دور نظاره مينمايند اينست آهميگردد؟
 در مناطق افشار، سيلو، ١٩٩٣ فروری سال ١١ -١٠نخير اينقلم، شاغلی جالله، آقای کوشان و اميديان هيچكدام بتاريخ 

ولی برعکس، . حيات بسر ميبرديمآارته سه، جمال مينه يا آوه تلوزيون حضور نداشته بلكه در غربت به راحتی 
صفحات تاريخ چنانچه در باال مشاهده ميگردد، بی مجال در صحنه حضور داشته و آن فاجعۀ بشری را با تمام عظمتش 
رقـم زده وثبـــت مينمود و تحقيقات و مطالعات گستردۀ بعدی چنانچه ذآر گرديد، نه تنها آن حادثه را بلكه هررويدادی را 

 تا امروز ثبت و ١٩٧٨بيشتر از سه دهۀ خونين و ملت آش افغانستان، يعنی کودتای منحوس ثور در سالازآغاز تاريخ 
  :حفظ نموده است، بنابران

  
 !تا نظر شما چه باشدآگاهی به واقعيت های تاريخ افغانستان، حق هرفردافغان است، 

_____________________________________ 
 

  :نوت
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بدينوسيله .  فروری، پروگرام خاصی را به نشر سپرده است١١-١٠بمناسبت سالگرد فاجعۀ افشارامروز
ی جان های خويش را از دست داده اند درود به ارواح پاك آن شهدائی آه در اثر اين فاجعۀ عظيم بشر

عزای عمومی » روز شهداء« جای دارد آه دولت ابن الوقت افغانستان چنين روزی را به نام . ميفرستيم
 را آه چون و چرای آن حادثه هنوزاز ملت افغان پنهان نگهداشته شده ر سپتمب٩اعالم نمايد نه روز 

  .است
 


