
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 ٢٠٠٩سپتمبر، ٩           ماللی موسی نظام     
 

 معضلۀ تحريف تاريخ،  گناه نابخشودنی
  سال ديگری از مرگ احمد شاه مسعود گذشت

 
درين روزهايكه جنجال اشغال آرسی رياست جمهوری و انتخابات قالبی، آسايش آامل مردم افغانستان را برهم زده 

گذاری ها و عمليات انتحاری جامعۀ ويران، قحطی زده و فقير را  بدون است و بمباردمان ها، راآت پرانی ها، بم 
اغراق  به چنان آتش سرايی مبدل گردانيده آه ملت مظلوم لحظاتی را برای ادامۀ حيات خود و عزيزان، به پهنای تمام 

ه افتخار يكی ازقوماندان اينجا و مجالس شكوهمند آنجا، ب» باشكوه « سرزمينشان اميد نميبرد، بازهم ولولۀ جشن ساالنۀ 
مطرح تنظيمی از جبهۀ پنجشير بر پيكر افغانستان جنگ زدۀ ويران آه روزانه شاهد بيشتر ازصد فرزند خون آلود 

 .بزرگ و آوچك درقبرستان ها است،  سايه می افگند
ات  يعنی آريانای جلب برای اينكه حالت را خوبتر ارزيابی نمائيم، توجه شما را به قسمتی از اخبار تلوزيون آقای بي

  : مينمايم
خبر نگار تلوزيون آريانا، آقای وآيل نائبی اعالم نمود آه بمناسبت شهادت احمد شاه مسعود، قهرمان ملت افغانستان، 

وی اضافه نمود آه احمد شاه مسعود آه به وحدت ملی ايمان . مجالس گوناگونی به هر گوشه و آنار برپاشده ا ست
هم برای » !«داشت، اگر امروز حيات ميبود، يقينا وضع مملكت طورديگری بوده و وی رهبر خوبی» !«وعقيدۀ فراوان

خدمت آقای نائبی که شمه ای از جريانات آابل سوز جنگ های ! داشت» ؟!«ملت ميگرديد چون به وحدت ملی باور
تقسيم بندی نموده » مجزا« پ آامـــًال داخلی آه هر گوشۀ از پايتخت را درعصـــر دولت ربانی ـ مسعـــــود به يـــك گرو

بود نشنيده و حتی ويرانی بنيادی اين شهر را هم نديده است، بايد عرض شود آه خبر نگاران درحقيقت نه تنها وظيفتًا و 
 وجدانًا وجيبۀ حق گوئی را بايد داراباشند، بلكه تا حد زيادی هم از تاريخ وجغرافيۀ مملكت و اوضاع اجتماعی آن باخبری

اين ندانم آاری ميتواند به تنهايی از شهرت و مقام يك خبر نگارو تلوزيونی مانند آريانای آقای . و معلومات داشته باشند
آيا نائبی و امثال وی آه با در دست داشتن ميكروفونی به زعم خودشان حقايق را به ديد و سمع همو طنان در . بيات بكاهد

زادی مطبوعات برای افشای گذارشات ميزنند، واقعًا تا اين حد تاريخ اين سه دهه را سر تا سر گيتی ميرسانند و داد از آ
، افغانستان، در »جنگ های ارواح« به اغماض سپرده اند؟ اگر اشخاصی مانندوآيل نائبی ها آثار مستندی چون 

ن و در شرائط فعلی  اتحاد شوروی سابق در افغانستا۴٠آمر قوای نمبر» ١«جستجوی حقيقت، خاطرات جنرال گروموف
هزاران آتب، رساله، مقاالت، راپور های تحقيقاتی منابع معتبر خارجی، آثار ارزشمند نويسندگان افغان در داخل و 
خارج آه بعضًا در اردو هم وظيفه داشته اند  و بر رغم تاريخ سازی  نائبی های فروخته شده، خود شاهدان عينی بوده 

 بخوانند، يقين نمايند آه تاريخ سه دهه و حقايق عريان را نميتوان از حافظۀ رنجور ملت اند، نميخواهند آه ببيند و يا
را در شروع سال » گلبدين ـ مسعود«به مليون ها ازاهالی شهر ويران آابل راآت پرانی های متساويانۀ ! مظلوم بدر آرد

ار مگر با مرگ بتوانند آن وحشت و قتل عام اهالی بی دفاع آوه تلوزيون و مناطق افش..... بياد دارند١٩٩٣ـ ١٩٩٢های 
اما تاريخ راچطور ميتوان ببازی گرفت ؟ . های دسته جمعی را که ثبت تاريخ بشريت هم گرديده است، فراموش نمايند

آنانی آه تاريخ را خدشه دار و سياه ميسازند، در آتمان حقيقت و پوشاندن وقايع مبرهنی آه حتمًا بر ملت مظلوم افغان 
 گرفته است عمدًا و با عدم مراعات اخالق  مطبوعاتی، خيانت عظيمی رادر حق نسل امروز و فردای مملكت صورت

فرقی ندارد آه اين مغالطه آاری ها، سفسطه گوئی ها و تحريف حوادث ووقايع تاريخی از قلم آی و . مرتكب ميگردند
 .حنجرۀ آدام شخص بيرون ميگردد
وی آوشان ها، رهنورد زرياب ها، حامد علمی ها، فرشته حضرتی ها، ساالر عزيز پور آيا راستی اين وآيل نائبی ها، ق

ها، نعيم آبير ها وهمۀ آنانيكه برای منافع يك جميعت آوچك،  ملت آگاه افغان را آه بيشتر از سه دهه  جنگ و 
ته و به مغالطه و اغماض نابسامانی،  با شعور اجتماعی و درك حقايق تلخ ماحول خود خو گرفته اند، به  بازی گرف

ميكشانند، با يك قطبی شدن جهان و استيالی تكنالوجی مواصالت، هنوز هم باور مينمايند آه حقايق را ميتوان چنين 
 آتمان نمود بر صد ها حادثه ورويداد خط بطالن آشيد؟؟

چاپی  به اضافۀ دسترسی بی در افغانستان امروزی همينقدر آزادی مطبوعاتی آه هست، ميتواند با وفرت آتب ومنابع  
پايان واليتناهی انترنتی به قدر آافی با وسايل تحقيقات به راپور های معتبر در دسترس آرشيف های راديو تلوزيون ها و 

وقايع وحوادث افغانستان از شروع آودتای منحوس ثور تا اين دم  بر » تمام« جرائد و مجالت قرار دهد و پرده ازروی 
گربا وجود دسترسی به اين منابع خبرنگاران و ميديای غير حكومتی چنين به تحريف  صفحات تاريخ  بنابران ا. دارد

با » ٣«جبل سراج و خنجان و معاهدۀ آتش بس احمد شاه مسعود » ٢« ميپردازند آه گويا حقايقی چون  قرار دادهای 
زارت های خارجۀ افغانستان و جمهوريت شوروی و مواد گوناگون آن آه در همه جا پخش گرديده و آاپی های آن در و
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روسيۀ فيدرال و دفاتر آی جی بی و سی آی آ و بيشمار ميديای جهانی موجود است، چيزی نميدانند، و يا اينكه با تعهدی 
برای حفظ منافع گروپ خاصی،  به تمام حوادث مبرهن تاريخ اعم از وعدۀ حفظ و مراقبت سالنگ ها به نفع قوای 

 و قتل عام افشار و صد ها قضيۀ تباه کن ديگر، ١٩٩۶ـ ١٩٩٢نات عريان سال های خونين آشتار آابل متجاوز تا جريا
چون اگر هدف فريب مردم باشد،  از اغماض آار گرفته و عمدًا برآنان خط بطالن ميكشند، بايد با حالشان زار گريست،

  !ناکامی از آن آنها ست
مسمی » روز شهدا« به اسم » رسمًا« ان اعالم نمود آه روز قتل مسعود  وآيل نائبی در تلوزيون آريانای آابل همچن

افغانستان آه از شروع آودتای منحوس ثور تابحال، يكنيم مليون مجاهد سر بكف، شصت و پنج هزار . گرديده است
كی و ، هزاران ديگر رادر جريان حكومت طالبان آه افراد مل١٩٩۶ـ١٩٩٢قربانی جنگ های سران تنظيمی سال های 

خود آنها شامل بودند و باالخره صد ها هزارراهم از عرصۀ هشت سال موجوديت قوای ائتالف و گروپ های 
شورشيان، به اشكال گوناگون ازدست داده است، در حقيقت سرزمين واقعی ای مظلومانی است آه در عرصۀ بيشتر از 

 .سه دهه جام شهادت را سر آشيده اند
ر مرجع ديگری از قبيل پارلمان، همانهايكه جنايتكاران را بدون صالحيت عفو نموده اند،  قتل اينكه دولت افغانستان يا ه

مسعود رابر مليون ها شهيد خونين آفن اين خطۀ پاك ترجيح داده و به عوض انتخاب روزی آه آشتار های دسته جمعی 
ند، خط بطالنيست بر همه آن خون های پاك عظيمی در مملكت براه افتاده،  صرف قتل يك نفر را مدار اعتبار قرار ميده

روزهايی آه شوروی با بمباردنمانهای عظيم به شمول شهر های جنوب و جنوب غرب .......آه ظالمانه ريخته شده است
را هم با ميک های مخرب از نقشه ناپديد مينمود و هزاران هم وطن مارابه خاك و »  قريه١٧٠٠مجموعًا « صد ها قريه 
روز قتل ....روزی آه حكمتيار و مسعود تصميم به راآت پرانی بروی اهالی بی دفاع شهر آابل گرفتند.....خون ميكشيد

ووو بايد ......عام افشار آه مردمان بيگناه هزارۀ ما از باالی آوه تلوزيون در سرمای شديد، هدف گلوله قرار  گرفتند
معيوبين اين جنگ ها از طريق موسسات واقعی ای خيريه ناميده ميشد وطی مراسم خاص به بازماندگان و » شهدا« روز

   .  آمك های بشری صورت ميگرفت، مانند چنين روز هايی که در جهان به سبب حوادث مهم ملی نام گذاری شده است
 

دائر نموده و در مورد » باشكوهی « بعد تر در پروگرام تلوزيون نوبت رسيد به شخصی آه گوئی در پروان مجلس 
وی گفت آه احمد شاه مسعود انسان رحم دل و بسيار مهربان بود چنانچه بر : و فتوحات وی داد سخن ميداد قهرمان 

ولی وی . ساخته بود» !؟«دشمان هم ترحم فوق العاده داشت و چون بسيار ايمان دار بود، چندين عسكر روس را مسلمان 
و شب ها قطعه بازی مينمودند وودآا » ٤ «ميبردندنگفت آه اين عساآر روس چرا به صفت بادی گارد ها با وی بسر 

« شخص مذآور آه جوان هم بود، بعد تر ادعا نمود آه مسعود برای اينكه از خون ريزی و آشتار هم وطنان . مينوشيدند 
  و در حـــاليکه وی در منطقۀ از » !«جلو گيری نمايد،  با طالبان نجنگيد»  !؟

آه با خبر نگاری بديدن وی رفته بود »  ؟«زندگی ميكرد آه توسط يك عكاس عرب » نخواجه بهاالدي« واليت تخار بنام 
 !به شهادت رسيد

در عصری آه ديگر دسترسی به انترنيت هيچ اسراری را در پرده نگه نميدارد، اين جناب مگر با تمام بستگی و نزديكی 
يكی از » ٥«ضۀ وديوی آقای مسعود خليلی و عقيدۀ آه به احمد شاه مسعود داشت، هرگز از موجوديت مصاحبه و عر

نزديك ترين ها به قوماندان مذآور، به ميديای جهانی از طريق يو تيوب آه در زمان انفجار راآتی آه از بيرون آمد، با 
شخص مسعود در همان اطاق حضور داشت و زخم های زيادی هم برداشت، اصًال خبر نداشت؟؟ از سالمتی و عدم 

 عرب چطور آه در همان وديوی آقای خليلی دست نخورده و صحيح در آنجی افتاده است؟ چرا انفجار آمرۀ عكاس
طرفداران مسعود دايم اينهمه سر به هوا و دل به تماشا هستند آه حتی نميدانند قهرمانشان چگونه دار فانی را وداع 

بوده اند،  هم هيچ اشاره ای صورت اينكه عكاس آذائی و خبر نگار چطور دو هفته را مهمان سران تنظيم ها ! گفت؟
 !نگرفت

 
بعدازان در تلوزيون آريانای آابل نوبت به قهرمان ملی ای جديد، آقای عبداهللا عبداهللا رسيد آه نه تنها در تمام مدت 
م آمپاين انتخاباتی وعده ميداد آه وی بدون چون و چرا جای پای احمد شاه مسعود را تعقيب مينمايد، بلكه همين ديروز ه

اين هنرمند قهار آه از فساد اخالق تا وابستگی وی به . چنين وعدۀ ائيرا با خون سردی سازمانی خود تكرارًا بيان ميكرد
ايران و جمهوريت روسيۀ فيدرال و پالن های شوم وی  به درخواست آنها، برای تجز يۀ مادر وطن در لفافۀ سيستم 

تجزيۀ مملکت در چنين حالت تشتت و ازهم گسيختگی سراسری و قدرتمندی واليان برای » فيدراليزم « سياسی 
افغانستان، ديگر از خرد و بزرگ ملت دردمند نميتواند پنهان بماند، بازهم مردمان بيكار را جمع نموده بود و بستگی 

 .بود بيان ميكرد» !«معنوی و پاليسی آاری خويش را برای تعقيب آنچه را آمر  صاحب آرزومند
گرامهای تلوزيونی آه توسط  آقای  ويس ناصری از فرانكفورت در جريان انتخابات پخش ميگرديد، آقای در يكی از پرو

  :   گيالنی از آابل به طرفداری از عبداهللا در مصاحبه شرآت داشت آه برادری ازهالند تيلفون نمود وچنين گفت اسحق
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يت به مقام رياست جمهوری، آامًال خط مش احمد شاه عبداهللا عبداهللا آه يك دزد ميباشد و ادعا دارد در صورت موفق« 
مسعود را تعقيب ميکند، چون مسعود با روس ها قرار داد های همكاری چندی امضاء نمود و طرفدار تجزيۀ افغانستان 

  »نيز بود، آيا  با تعقيب راه مسعود وی هم  در حق مملكت چنين خواهد نمود؟
  

حمد شاه مسعود عبداهللا عبداهللا هم سهيم بوده است، مگر هرگز واقع نشده است آه صد ها بار خوانده باشيد آه در قتل ا
يكبار اين بندۀ خدا با شهامتی آه يقينًا ندارد، جلو ميكروفونی رفته و از آمر و موالی خويش، چگونگی مرگ وی، 

 تاسر جهان از مسعود به حيث ويديوی آقای مسعود خليلی، رد اتهامات ويا اينهمه آتاب، رساله و راپور هاييکه در سر
يك شخصيت چند بعدی سخن ميگويند، در دفاع ازو و يا رد هزاران سطری آه به حكم تاريخ فقط و فقط حقايق را بيان 

اين خوش لباس دلقك نما آه با سرمايۀ سرشار ايران و جمهوری فيدرال روسيه توانست آنهمه !  مينمايند، چيزی بگويد
 و آنهمه مجالس تبليغات انتخاباتی پر مصرف ترين را روبراه نمايد، آيا از خود پرسيد آه ملت آراء را خريداری نموده

در حالت وخيمی آه ! افغان حق دارد آه بپرسد آه مصارف سرسام آور اين صحنه سازی ها را وی از آجا آورده است؟
 ارتباط با ادعای عبداهللا بر تقلب، راپوری به.  در افغانستان رو نماست متاسفانه دزد و صاحب خانه هردو وای ميگويند

 زن درتپه ای مواجه ميگردد آه به جز ۴٠٠از بی بی سی در دست است آه در واليت پروان خبر نگار آن با بيشتر از 
ران از يكی، هيچكدام حتی نامی از عبداهللا عبداهللا نشنيده بودند و همه ميگفتند آه پدران و برادران آنها زنان را ازمنازل د

اگر حساب و آتاب آرای تقلبی بميان بيايد، مگر رای اين زنان و هزاران مانند آنها آه به يقين به . تپه جمع آرده اند
صورت دسته جمعی در صندوق ها پرتاب گرديده است، واقعا عادالنه و شرافتمندانه محاسبه ميگردد؟  آيا آرای اين 

شر دوست شرافتمندانه بدست آورده اند، با اين گونه صحنه سازی های چنينی با آنچه را داآتر اشرف غنی و داآتر ب
   مصنوعی در تقابل قرار نميگيرد؟؟

  
بلی عبداهللا عبداهللا اگر خدای نكرده به آرسی رياست جمهوری تكيه بزند، همانطور آه معاهدۀ خنجان احمد شاه مسعود با 

 به آن معترف است، واليات شمال و شمال دکه خو» مشپاليسی و خط « شوروی تقاضا داشت، وی هم با تعقيب همين
شرق مادر وطن را پيشكش تاجكستان و هرات باستانی را دو دستی به ايران خواهد بخشيد و خود رهسپار مزون های 
لباس و بوتيك های مشهور جهان در پاريس، سويس و بيورلی هل آاليفورنيا خواهد گشت و همان طور آه در آمپاين 

افغانستان ويران و مصيبت زده را به آن جنگ داخلی ای  سوق »  فيدرالی« وعده نموده است، با آوردن رژيم انتخاباتی
وعدم اخراج آنها از دواير دولتی » ٦«خواهد داد آه آمر صاحب به حيث وزير دفاع، با همکاری با پرچمی ها

  .يا ر آشانيدبا تقابل با حکمت» ربانی« درحكومت کامًال نا فرجـــام  رئيس جمهور
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  .آرشيف احمد شاه مسعود. منتشرۀ افغان، جرمن، آنالين
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  .آرشيف احمد شاه مسعود. سيت های دعوت، آيينۀ افغانستان وافغان، جرمن، آنالين
  
معاهدۀ نور محمد ترآی و احمد شاه مسعود با اتحاد . دوپيمان، دو خيانت «  مضمون محترم داآتر رحيم عزيز بنام- ٣

 . آرشيف مسعود. افغان جرمن آنالين» .شوروی
 اثر مستند بروس ريچاردسن با ترجمۀ محترم داکتر رحيم »مردی که نميخواهد بجنگد« مون  مض-  همچنان-٣ 

  .آرشيف احمد شاه مسعود. عزيزافغان، جرمن، آنالين
 

  آتاب جديد بروس ريچاردسن خبرنگار امريكايی و افغانستان شناس خبره ، چاپ افغان رساله در آانادا بنام -٤
AFGHANISTAN : A SEARCH FOR TRUTH  برای مزيد معلومات، لطفًا به معرفی کتاب از جانب افغان

  .رساله يا افغان پوست در افغان، جرمن مراجعه نماييد
 
افغان، جرمن، آنالين؛ به اضافۀ لينک » .نگاهی به آخرين روز مسعود « : مضمون محترم حميد انوری تحت عنوان - ٥

 .سعود خليلی بران کليک نماييديو تيوب که ميتوانيد برای ديدن مصاحبۀ محترم م
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

فًا به عكس هايی در زمينۀ اين  با رابطه به همكاری مسعود با حكومت دست نشاندۀ  داآتر نجيب اهللا از شاخۀ پرچم، لط-٦
همكاری  در آرشيف احمد شاه مسعود، افغان جرمن آنالين مراجعه نمائيد آه در آنها گروپ همكاران از قبيل نبی عظيمی، 

همين  اعضای حزب . نورالحق علومی، انجنير پناه، قسيم فهيم با مسعود بروی يك نقشۀ استراتيژی، اشتراك مساعی دارند
يادی در تجمع آرای عبداهللا عبداهللا بخرج دادند آه گويا  بازهم همه را ها به روم ختم ميگردد و تاريخ تکرار پرچم مساعی ز

  !ميشود
زنان افغان زير «  برای معلومات بيشتر درقسمت جنگ های کابل، به کتاب ارزشمند داکتر سيد عبداهللا کا ظم تحت عنوان -٦

  .اييد مراجعه نم٤١٠صفحۀ » فشار عنعنه و تجدد
 
  
 
 
 


