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

  
  3از  ١ :تعداد صفحات
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  ٠٨/ ٠٧/ ٢٠٠٩   تاریخ                                                                                             داآتر سيد خليل هاشميان
 

 در جستجوی حقایق: افغانستان
AFGHANISTAN: A SEARCH FOR TRUTH 

 بروس ریچاردسن: مولف 
 

ن، بروس ریچارد سن را ميشناسد و اآثر امریكائی ها و اروپائی ها نيز آواد در افغانستان و در خارج ازهر افغان باس
واقعيت امر اینست آه هيچ افغانی به اندازۀ بروس . اورا بحيث یك افغانستان شناس صادق و راستگو ميشناسند

 در افغانستان بروس ریچاردسن را خوش ندارند، البته یك گروه اقليت. ریچاردسن در بارۀ افغانستان تحقيق نكرده است
 .زیرا بروس اسناد غير قابل انكار از آرشيفهای شوروی سابق و امریكا دربارۀ خيانت ووطنفروشی آنها چاپ نموده است

بروس ریچاردسن در جهاد  مردم افغانستان بمقابل قوای متجاوز شوروی سهم فعال گرفته از جبهات مقاومت ملی، از 
گرفته تا آابل ووالیات شمال افغانستان را با مرحوم سيد عبدالباقی حسينی دیدن نموده و با مجاهد ین افغان آمك خيبر 

بروس یگانه ژورنالست امریكائی است آه دایعۀ جهاد افغانستان را برای اولين بار در . های مالی و معنوی نموده است
مشروع نشان دادن جهاد افغانستان بمقابل قوای شوروی به مطبوعات امریكا منتشر ساخت و صد ها مقاله بخاطر 

بروس ریچاردسن به . ارسال آرده است» آنگرس ووزارت خارجه وقصر سفيد« مطبوعات و مقامات دولت امریكا
رئيس جمهور امریكا بود، به اثر » رونالد ریگن« حزب جمهوری خواه امریكا شامل بوده و درانوقت آه پریزیدنت فقيد 

ت مستند و سفارش های متواتر بروس ریچاردسن حاضر شد دایعۀ افغانستان را بپذیرد و آمك های نظامی و مالی تحقيقا
 .را به مجاهدین افغان بيشتر سازد

 سال گذشته بروس ریچردسن مصروف ریسرچ و تحقيق در مسائل افغانستان بوده و راپور های مستند او ٢۵در مدت 
نشر شده است و هيچ » افغان رساله « و» دعوت « ،»آئينۀ افعانستان« مرزی افغانستان درجرائد امریكا و جرائد برون 

 .راپور وی در مسائل افغانستان بدون اسناد معتبر منتشر نگشته است
 راپورتاژ تحقيقی و مستند است ٧٠دارای » در جستجوی حقایق: افغانستان« آتاب جدید بروس ریچاردسن تحت عنوان 

صاحب منصبان آی، جی، بی، آرشيف های نظامی اتحاد : م آنها را ازمراجع معتبر بين المللی از قبيل آه حقایق و ارقا
شوروی سابق، صاحب منصبان شوروی، مولفين و مورخين آشورهای روسيه، افغانستان، انگلستان، فنلند، فرانسه، 

جمهوریت دیموآراتيك خلق افغانستان، امریكا، یوآراین، زعمای مجاهدین، افراد مجاهدین، وزرای دورۀ آمونيستی 
وزیر دفاع دورۀ آمونيستی، سفرای دورۀ آمونيستی، مامورین دولت افغانستان قبل از اشغال شوروی، مامورین طالبان، 

موسسۀ بين « صاحب منصبان طالبان، منابع رسمی دولت امریكا، ژورنالستان و منورین افغان در امریكا و آانادا و 
 .، بدست آورده است»قاضای اطالعاتالمللی آزادی ت

بروس در تالش حقيقت حتی پریزیدنت بوش رئيس جمهور امریكا را، باوجودیكه خودش حزب جمهوری خواه ميباشد، 
 : چند نمونه از انتقادات وی را ذیال ميخوانيد. بار ها مورد انتقاد قرار داده است

يپوآراسی مداخالت در امور دیگران تبارزميكند، آهسته آهسته تنها بعد از آنكه قدرت زشت و ناميمونی آه از ه.....
امپراطور جارج « از مضمون « ....دنيا این چانس را یافته ميتواند آه بقانونيت و صلح بازگردد. آهسته به گودال می افتد

عبۀ دولت را امر حتمی در جملۀ مسئوليت های مطبوعات آزاد، این مكلفيت است آه هر ش....»١٧٢دبليو بوش، صفحۀ 
 .»٢٢٩صفحۀ « ....از دروغ گفتن و بازی دادن مردم مانع شود

و هرچيزی آه دولت دارد، آنرا ..... ميخوانيم٣٣۶در صفحۀ » آلمات اغوا آنندۀ مردم « در مقالۀ دیگر وی به عنوان
 چك ميزندو تادرون دزدیده است، هرچيزیكه ادعا ميكند، غلط است،  دولت با دندانهای سرقت شده چك ميزند، متداوم

 .چكم خود قالش و غلط است
ملت تروریستی، مخلوق انگليس و :  اسرائيل«  بروس ریچاردسن در تالش حقایق مقالۀ مستندی دارد تحت عنوان

 نقل یاد داشت وزیر خارجۀ وقت و تصویب آابينۀ انگليس را از تاریخ دوم نوامبر ٢٧٣ و ٢۶۵آه درصفحۀ »  امریكا
دولت انگليس خواستار تاسيس یك دولت صيهونيستی یهودی برای یهودیان ميباشد و :....ه ميگوید نشر آرده آ١٩١٧

 ....درین راه از هيچ گونه بذل مساعی دریغ نخواهد آرد
قوماندان » احمد شاه مسعود پنجشيری« اما، مهمترین قسمت ریسرچ بروس ریچاردسن باالی رول قالبی و چند جانبۀ 

حزب جميعت برهانالدین ربانی صورت گرفته است و اسناد و وطنفروشی این قوماندان جهادی را بار اول بروس 
 مقالۀ مستند را جع به خيانت ٣٠ آتاب حدود درین. ریچاردسن از آرشيف های شوروی بدست آورده و نشر آرده است

به جهاد مردم افغانستان درج ميباشد آه هر یك آن در یك مورد بخصوص خيانت، » احمد شاه مسعود پنجشيری« های 
احمد شاه مسعود تا دیر .... اسناد و معلومات در بردارد، ازقبيل اظهارات و نوشته های قوماندان های شوروی ازقبيل
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منصبداران ما هميشه با او ميدیدند و تصميمات مشترك گرفته . ما بوده و نمایندۀ نفوذ ما در افغانستان استزمانی با 
 .١۵٠ضفحۀ ....ميشد

قائم آردیم آه تا زمان » احمد شاه مسعود«  ما به هدف خود رسيدیم، ما روابط بسيار قوی و نزدیك با ١٩٨٢در سال ....
 . آتاب١۵٠، صفحۀ »٢۶۶مسافر « .صادقانه برقرار ماند برگشت قوای شوروی از افغانستان، 

مهمترین آشف بروس ریچاردسن، همان اسنادی است از آرشيف شوروی آه » احمد شاه مسعود« اما درجملۀ خيانتهای
آه نه تنها مانع حمالت گروه های مجاهدین در اطراف » ١« به قوای شوروی متعهد شده بود» احمد شاه مسعود« 

این مطلب در چندین مقالۀ . د، بلكه هرگاه مجاهدین افغان در منطقۀ سالنگ بيایند، آنها را از بين خواهند بردسالنگ ميشو
 .این آتاب پر ارزش با ارائۀ اسناد معتبر گزارش یافته است
 احمد شاه«  اتحاد شوروی و دولت وقت اتحاد شوروی با ۴٠موضوع مهمتر دیگر، هما نا تعهدی است آه قوای نمبر 

احمد شاه « داده بودند آه آنترول والیات شمال شرق افغانستان را به شورای نظار تحت زعامت» مسعود پنجشيری
 آتاب به طور ضمنی آمده و در چند مقالۀ ١۵٠این مطلب در پراگراف دوم صفحۀ . واگذار ميشوند» مسعود پنجشيری

  .دیگر، به تفصيل باالی آن صحبت شده است
اخر، از قول داآتر حسن شرق سابق صدر اعظم حكومت داآتر نجيب اهللا، اسناد و معلوماتی به تایيد درین باره درین او

داآتر شرق سخنان گورباچف را نقل قول آرده آه تاسيس یك حكومت مستقل را در شمال . روایت فوق نشر شده است
  .به او سفارش آرده بود و او نپذیرفته بود » ٢« افغانستان

 سال اخير در افغانستان و ما ٢٧یک کتاب بروس ریچاردسن یک آرشيف مكمل و مستند است از وقایع  خالصه اینکه ا
 .را برای هر افغان عالقمند بدانستن حقایق در مورد وقایع افغانستان سفارش ميكنيم»  صفحه یی۴٧٠« خواندن این آتاب

 .داآتر سيد خليل اهللا هاشميان
  

   :بدست آورده ميتوانيداین آتاب ارزشمند را از آدرس ذیل 
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  :نوت 
 اتحاد شوروی سابق ، لطفًا به ۴٠مبربا قوای ن» احمد شاه مسعود« برای معلومات مزید در مورد قرار داد مخفی  :اول 

، در قسمت دوم »دو پيمان و دو خيانت« در پورتال افغان، جرمن آنالین تحت عنوان» احمد شاه مسعود« آرشيف 
به قلم محترم داآتر عبدالرحيم عزیز مراجعه . شوروی اشغالی قوای با مسعود شاه احمد مخفی داد قرار: مضمون بنام 

 . کلبک شود به لينک آتی.نمائيد
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/aziz_rahim_do_paiman_do_khianat_01.pdf  

 
منتشرۀ افغان، جرمن آنالین آه دران داآتر .  حكومت انتقالی آغاز و انجام:مضمون داآتر حسن شرق بنام  :دوم 

احمد « شرق در زمان قدرت داکترنجيب اهللا ازجدائی والیات شمالی افغانستان به توصيۀ اتحاد شوروی وقت و خواهش 
  . به لينک آتی کليک شود.ذآر مينماید» شا ه مسعود

pdf.hasan_sharq_aghaz_wa_anjam_hokomat_enteqali/Tahlilha_PDF/upload/de.german-afghan.www://http  
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