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په افغانستان باندې د شورويانو د يرغل په ضد ، امريکا د افـغـانانو دجھاد 
 واشنګټن په افغانستان ٧ د اکتوبر په ٢٠٠١د .  سره پـه م/تـړ کې ودريدله

َبربــڼـډ يرغل وکړ او خپلې  خورا نوې وسلې يې خاصتا د پښتنو په 
ّزوړ پاچا محمد ظاھرشاه يې د . لېغرونو،کورونواو څارويو وازماي
د امريکې د . يې وغوBوه» بابای ملت«املـوکو په تول کې  تير کړ او په 

»  تش مشر«ّملي امنيت د جرګې په بحثونوکې پاچا محمد  ظاھـر شاه 
دو «او ... »کوچنی قبيلوي مشر«، ج/لت چپن حامد کرزی )فيګر ھيډ(

  . پيسې اخلييوسړی ګڼل شوی و چې له ھرچانه » ِستم
، ورته )١٩٧٩-١٩٩٢(د نيواک ګر شوروي اتحاد په ضد د جھاد په مھال 

افغانستان کې وينې ) د امريکې له خوا په يرغل شوي(تاريخ بيا په اوسني 
) ماينرترايبل ليډر(» کوچنئ قبيلوي مشر«امپراتورې امريکې . و زبيـښلې

د ملي اعتبار د چترۍ Bندې کابل ته ننويست او بيايې پرې ّج/لت چپـن حامد کرزی د پخواني پاچا محمد ظاھرشاه 
تش «په دې ډول پاچا . په لقب بسنه وکړي او له نورو ارزوګانو نه تيـر شي» بابای ملت«پاچا ديته اړ  کړ چې د 

د افغانستان ډول د  دې شو او په ج/لت چپـن  د ولسمشر او  پيسه مشر پيرزوينه وشوه او په ) فيګـر ھيډ(» مشر
نومونه  د پخواني پا چا او حامد » کوچنی قبيلوي مشر«او  » تش مشر«د ! خپلواکۍ په بـيـه د ديـن او دنيا څښتن شو

دغه شان، ھلته دو ستم يو سړی ګڼل شوی و چې . کرزي لپاره د امريکې د ملي امنيت په جرګه کې رامنځته شوي وو
چې استاد (لي کليفورنيا کې د افغانانو په يو غټ مجلس کې ډاکتر زمان ستانيزي په سھي. له ھر چا نه پيسې اخلي

رشيد )  کالونه د نيما يي په شاوخو کې وينا اوروله١٩٩٠عبدالستار سيرت پکې د پخواني پاچا د استازي په څير د 
  ستم ووايه» دو«دوستم ته 

معنوي امپـرياليزم لويه ښيګڼه وه دا د ! د ج/لت چپـن مکياويلي په دوره کې له غيـرت ګ/نو نه پيسه ګ/ن جوړ شول
چې د غيرت ګ/نو د ھيواد دوستې جذبه يې د پيسه ګلۍ له Bرې پنچر کـړه او په دې ډول د پيسه ګلتوب له Bرې ټول 

د دغو تحوBتو يو کوچنئ دBل زلمی خليل زاد و چې سترګې يې په . ديته تحوBت وايي. نظام په غلواکې واوښت
په يرغل شوي افغانستان کې، خليل زاد د ! و له  مخ بشرې نه يې غضب لمبې لمبې خوتباروتو تورې کړې وې ا

ھغـسې کرنيل خودمختار چې غـټه . و» کرنيل خود مختار«) ٢٠٠١-٢٠٠٩جورج ډبليوبوش (امريکې د غـلواک 
نور ! زم بله ښيګڼـه دهدا د معنوي امپريالي. يعنې چور يې کړه او د ځان لپار يې آباد کړه! و» چـور آبـاد«اختراع يې 

زه  دلته ج/لت چپـن ته مکياويلي نه وايم، ځکه ھغه  د خپلې زمانې په شرايطو کې ھيواد دوست و، خو حامد کرزی 
د خليل زاد او ج/لت چپـن د ګـډ کـار جنايتونه،خيانتونه او دسيسې به راتلونکې ھيوواد دوست افغانان . ټـنګه سری و

  .راوسپـړي
 له  اکتوبر راھيسې په غـلستان او فسادستان اوښتی دی او پخپله د نړۍ غټه يرغلګره ٢٠٠١ کې چې د  په افغانستان

شوې ده،  ھمدغه امريکا د » درپچال«او »َپـکـو«امريکا پکې له پنځلس کالونو راھيسې د کابلۍ فارسي په اصط/ح 
لحق احـدي درې واړه لومړی د بيروت له خليلزاد، غني او انوارا. اشرف غني ته اړ شوې ده» دوھـم مفکـر«نړۍ 

يو چا راته وويل چې . وايي» بيروت خيل نابغه ګان«ځينې افغانان په ټوکو کې درې واړو ته . ښوونځي نه راوتلي دي
ګوندې امريکې  دا ځل فاروق اعظم په ولسمشرۍ ټاکلې وای ځکه ھغه لومړئ زده کړې په بيروت کې کړې دي، د 

دوھم مفکر  له ويرې دوستـم د ! تور او د دغه ملت په احساس او زجر پـوھيـږي او پرې کړيـږيټـول افغان ملت په کل
په دې وروستيو کې دوستم امريکې ته د سفـر اراده لرله، خو ھغه ته د . ځان  سره ټلوال کړ او خپل مرستيال يې وټاکه

Bندې د دوستم د پاسپورټ د .ن شوی دیراتګ ويزه ورنکړل  شـوه، په دې دليل چې دوستم د جنګ په جناياتو تور
  ده» رد شوې« عکس په څنګ کې وينئ چې ويزه يې 
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Illustration on the Obama administrations denial of an entry visa to Afghani vice-

president Rashid Dostum by Alexander Hunter/The Washington Times  May ٢٠١٦ ,١٧ 

 

 په دغه اړه په سھيلي کليفورنيا کې د جمھوري ګوند غړی کانګرس ميـن رورباکرغمجن شوی دي

Betrayal of an Afghan ally: Vice President Dostum is denied a U.S. visa 

By Dana Rohrabacher [Rebublican Congressman] 

Washington Times Tuesday, May ٢٠١٦ ,١٧[٢٨/٢/١٣٩٥ Hijri Lmariz] 

I was dismayed to learn Afghan Vice President Rashid Dostum has been denied a visa. 

President Obama’s team has yet again done damage to a foreign leader who is struggling 

against radical Islamic terrorism…. Thus, we witness the spectacle of the U.S. government 

undermining efforts to defeat radical Islamic terrorism…. I have known Gen. Dostum for two 

decades. It is clearly to America’s advantage to have this battle-tested leader on our side.... 

Then, after Sept. ٢٠٠١ ,١١, those of us who knew Gen. Dostum advocated that he and four 

other ethnic leaders of his Northern Alliance begin the task of driving the Taliban and its al 

Qaeda allies out of Afghanistan…. Recently, Gen. Dostum requested a visa to come to 

Washington. He was turned down. He’s been accused of war crimes over a prison incident 

that happened during the fighting, turmoil and bloodshed that was necessary to defeat the 

Taliban…. To be sure, there was brutality and mayhem, but that was only after those same 

prisoners broke a pledge not to resist or attack their captors. Instead, they rose up, murdered 

their guards, and killed CIA agent Michael Spann…. Ignoring that chaos and blaming the 

death of Taliban and al Qaeda prisoners on Gen. Dostum is a travesty…. Not only did Mr. 

Karzai have no political base, but he was surrounded by corrupt, self-serving minions, some 

from his own family…. As some accuse Gen. Dostum of war crimes, our government is 

displaying an astonishing ingratitude toward a man who deserves the appreciation of the 
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American people. So we turn to Gen. Dostum, clearly a tough leader who reflects the values 

of the people of Afghanistan…. 

Dana Rohrabacher, a California Republican, is chairman of the House Foreign Affairs 

Subcommittee on Europe, Eurasia, and Emerging Threats.  

رورباکر چې  د امريکې په . د ويناو ليکوال و) ١٩٨١-١٩٨٩(کانګريسمين دانا رورباکر د ولسمشر دانالډ ريګن
يې  ولسي جرګې ١۵ زييز د اکتوبر په ٢٠٠٩کانګرس کې د کليفورنيا ايالت د اته څلويښتمې انتخاباتي سيمې  وکيل و، د 

په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد :  داسې څرګنده کړې وهته په خپله وينا کې د افغانستان په اړه خپله ستراتيجي
له  Zرې ورکول .) آې. ايس. آې(د يرغل او او د نيواک  په اوږدو کې به د امريکې مرستې د پاکستان د استخباراتو

پاکستاني [وپ زموږ ډير عسکري لوازم به د دغه ګر« .  و او دی) ھاټـبيـډ(» د افـراطي اس�م روزنتون« کيدلې چې 
َاساسا د امريکې مرکزي استخبارات په عراق او شام کې ....له Zرې خورا افراطي اس�ميستانيانو ته رسيدل] استخباراتو

په افغانستان باندې د « او دغه شان » ته قدرت ورکوي چې اس�مي فـاشيزم پرې غښتلی کړي] آيـزيس[اس�مي دولت
سعودی (نه يې مطلب د امريکې د اس�مي ملګري » اس�مي فاشيزم« له ښايي چې[ ».پاکستان تسلط خوندي کړي

  ].وھابيزم وي؟) عربستان

Basically, the CIA is giving the ISIS leverage, which was then used to promote Islamic 

fascism. Fit was also used to secure the Pakistani dominance of Afghanistan, which has been 

one of the major reasons, dynamics, dynamics, that has kept Afghanistan in turmoil for 

decades.”   

د  ولسمشرريګن  د ليکوال  او وروسته کانګريس مين دانا رورباکر له ياده وتلي دي چې ولسمشر ريګن د افغانستان د 
:  کې د ولسمشر رانالـډ ريګن سره په سپينه ماڼې کې وليدل١٩٨۵افغان سرتيرو په ! مجاھدينو په اکله څه ويلي وو

 يعنې» .دا ښاغلي د امريکي د موسسو پ�رونو معنوي معادل دي«: ولسمشر ريګن وويل

“These gentlemen are the moral equivalent of America’s founding fathers.” 

له غټې ] ٢٠٠١تر ١٩٩٣:   د ولسمشر بيل کلينټن په مھال[ زييز په پای کې٢٠٠٠د کال «: دانا رورباکر ليکي چې
له دغې غوڼډې .  ډلو پکې برخه  لرله] افغاني؟[ھڅې وروسته،  يوه غوڼډه وشوه چې په غير له طالبانو نورو ټولو 

ه  زييز په جوZی کې د لوې جرګې  د رابللو لپار٢٠٠١وروسته پاچا ظاھرشاه موافقه  وکړه چې افغانستان ته بـه د 
دغه توافق رامنځته . بايد په ھغه سيمه کې راوبلل شي چې  د کوماندان مسعود په ولکه کې وه... لويه جرګه . ستنـيـږي

په ]١٩٨١-١٩٨٩[سره د ريګن په مھال] مسعود[موږ د  ھغه .... شو ، سره له دې چې د کلينټـن اداره يې په  ضد وه
ھغه مھال دانـا رورباکر  د  ولسمشر [» .يـږه چې ومې وينيخپل ورور راول] مسعود[تماس کې وو، کله چې ھغه 

 ]. د وينا ليکوال و) ١٩٨١-١٩٨٩(ريګن

“… the territory that was controlled by Commander Masood…. This agreement was forged 

despite the opposition of Clinton administration…. We[ Congressman Rohrbacher and  

Masood] had been in contact ever since the time in the Reagan White House when 

he[Masood] sent his brother to see me.” 

کې د افغانستان د خاورې  نږدې نوي سلنې ) ٢٠٠١(زما ځيرکيار لپاره د اريانتيا خبره داده چې که څه ھم ھغه مھال
 افغانستان پخوانی پاچا مّحمد ظاھرشاه دې ديته چمتو وي چې د مسعـود په تقريبا د طالبانو په ولکه کې وې، د) ٪٩٠(

؟ دغه مھال به !خاوره کې دې لويه جرګه راوبلله شي او ھغه دې ھلته په  لويه جرګه کې ګډون وکړي) ٪١٠(لس سلنې 
يو څوک چې په خپله . شير کېمسعود  د خپل امنيت له امله  ډير وخت د تاجکستان په کوZب کې استوګن و، نه په پنج

 !محدوده سيمه کې له ځان نه دفاع نـشي کولی، څنګه به لويه جرګه او د چا په ګډون راوبلي؟

 دګينټي له تي د اس/مي جمھوريې یاځ او په لو دينگړ د شاھي نظام له ې کراني اپهزما ځيرکيار د معلوماتو له مخې،
 زي ختینځ ول منډ ېپه د.  شولتهځرامن) ډ کمنانرالټنيس ( /تي  د مرکزي قواو تشکېکيلو نه وروسته، د امر
 ) يټیليبي نزسپاي آف رايرَيا ( ې په ساحه کتياوس د مرکزي قواو د مسول.  ساحه شوه ی اصلېدمرکزي قواو د پاملرن
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د شمال  خواته د او  انستان،ــ پاکستان،افغوادونه،ــي ھزي ختنيځ منولـټد مصر په شمول د  : يځ راوادونهي ھنييBند 
 ې در، نه د مخهې له بخولټېي نېولسمي د سپتمبر د ٢٠٠١ کال زييد ز.  کزاخستان په شمول ھيوادونه د ايزي اســمرک

 په خپلو کتابونو ېپ/ن چک  يډ  ټرابر . ډ کمانليي او سھ،ډ کمانکيفيَ فس،ډد اروپا کمان: ونه ھم  موجود ووډنورکمان
 د  ېچ يږيـ نومډ شمالي کمانيې وي : ولې دهي ته  ھم گوته نونوډ دوه نور کماني،ړانغا  رېکړي عسکري او بھرني اېک

 بود جه ې  چی  دډ  کماناتوي د وھم د  خاصو  عمل،اوی دیلړ تې ونو  په شان  په دفاع وزارت پورډ  کمانلورڅنورو 
 وسلي ول   په  ډ  په  کلني  ډمان  کاتوي د  خاصو عمل،ېاندړ  نه   وېبخول٩١١ه ـل . يځرس  نه راـ له  کانگيې
  برخه ،، چارپوھانو ويغل٫٫و ـ  نھه  تنې  به  پکولډ په  اوسط  «  ې   کول  چاتي عملې ونو  کواديھ)  ١٧٠(اياو
 استي د نوي سار،يرکي زیرحمت ر ب:  کپ/ن  د معلوماتو لپاره ولولئ ټد  رابر ). شنلزي  پروفيټکوا (»ستلهياخ

 د ی خپرند و.زييز٢٠٠۵تر ١٩٨٩:ې پ/نونه او غولون،ۍجي لپاره فکرونه، ستراتۍ د امپراتورېکيد امر: الجبره 
    ٢٠٠٦ ورښيپ -ولنهټ ی د د انش خپرند ویاځ چاپ.یجرمن - ولنهټ   اي او پراختې د ودر کولتوتنيښپ

 دوستم، ديجنرال عبدالرش»  اوزبک «   :ژنيي  راپې  مشران  داسېلوالټ  د شما لي  /نگـيجنرال  دامريکايي     
« جنرال د وستم .  خانمي خان او فھليجنراBن   اسماع»  د وه  تاجک سني«  ، او ليي خلمي جنرال  کر»عهيھزاره ش«

 په ې د وستم  پرې وي چهړ ژبا،،َ جم لمي گ٫٫ دا به د يياښ[ و یلټلقب گ] بوچر آف دي نورت [ »  د شمالي قصاب 
« .  اخته ووې ھره  ورز  په جنگ  کې  کلونو کشتي  وهځ  پنروي په توي ھر ی ھغو.ارځيرکي] ویستلٻ نوم وېملت ک
َ واز ا  وئ  مورز،ٻ  رټَ اودي ونگيلي  کډَ ، اننگيـيټفا[» .  د ژوند طرز وی وژل د ھغوۍمانيښ له پې ل او  بديجنگ

B  ي،ړ  اندازه  مجسمه  کۍ رحمې  او  باي د  مشرانو د  کلکتېلوالټ  د شمالي  ې لپاره چېد د  ]. مٻور د ـ ففيآف  
  نگيوييچ ھِا[  ». وژلي وويړ سوسځ پنېدږـْ شخصا  نويھر « ی ھغوې  چکيي  ل/نگـي  جنرال  دامريکايي

  وکهڅ  په    ۍ ډ  غونېوٻد .  پروت و ېکږيـ په   غوي ډ  د غونفي  مزار شر]. ني ميټفي فوټ کلوز  ډلي کَرزونلييِپ
غه زر ــ د ھې کتارونو کېپه د ر م شاتهــد وست د.  ناست وې ه کډــ د خاصو قواو سره په غونېکيامر  د وستم  د  ېک
   .لديٻښ په شان  بر ځوـ خان د پزي د  چنگی ھغوېپه خپلو رواجي جاموک«.  شوي ووبيرتتواره  عسکرـنه ســت
 . ً ائ.ېآ.اود سي هړرال  فرانکس  اشاره وک جن د جنرال دي/نګ مشر». وه ېدلي لړۍيـ  پارلسمهي د ړۍيـ پېشتميووي
 ږېوـ  خزانه   خهټ په  پې د مشرانو  سترگېلوالټ، او د  شمالي    » ړ کې لروکرټ  نه ۍريـ ډ« الرو  له  ډ د  انوټجنيا
  .ېوـش
  ې  د ا چ او ھغهسيي ته گوته نکيټ مھم عسکري وي په مھال رغلٻ د ې په افغانستان ک/نگي جنرال  د کوالي کتاب لد
 د ھد ږ موديًحتما، با« .  وارزي ولوړجاي او وشتلوي  په وېونه  موجود نه وو چـ ھد فې داسېافغانستان ک ګړبيـدلي په

  به  ورته  سرونه  ولوټ  ږمو «  ې وو چهڅ ھغه بولي ترتستيدغه ل د» .یدرلودB] ټسي لټيارگټ[ستي لويفونو 
 څي ھږمو«  و، خو مړ اېپس» ونو ـدفـ ھروٻ ډ« په ) ٢٠٠٦ تر ٢٠٠١( ډلي د انالد  رمسفرـياع وزـد د ف. ».گرول 
 ونو ديرـ د بېبان  دــ ونکي طالديـتښمات شوي او تيعنې  ). مي د ډنيفا (»ئړ کيې دايپ «ې چلي وه بډـليرمسف» . نلرل
 ول ډ ېلرل او په  د ) ۍدابا( بونهي سيځ او ورا سته پوې وسلې لديبړ گوڅ وي  ې چمي د طابانو رژ[. شيولي ونېBند

کلک  ژوبل  په ېکي  امرې  ولاي  اخته و،  نو بۍ  په  ناروغتښ   لپاره د  واقعي  عسکري ھد فونو د  کمشتلويد   و
د ماشي ـد ا د ومره مستي او ب!   ؟ې وکارولې وسلېخورا درن او ېقي ، د قې  نوړۍيـ پېشتميووي د ېافغانستان کشوي 

  کيار ځير- ]؟ې لپاره وهڅد 
Lt. General Michael DeLong with Noah Lukeman, Inside the CentCom[Central 
Command]: The Unvarnished Truth about the Wars in Afghanistan and Iraq.  
Washington, DC: Regnery Publishing, Inc. (September ٢٠٠٤ ,٢٥), xvii + ٢٢٢ pages.    
    

کتاب ) رنتسني برييگ(  گر د  کوماند ان ډ د ړېجگ د .ی أ.ې آ. سيد  
 

Gary Berntsen, Jawbreaker, The Attack on Bin Laden and Al-Qaida: A Personal  
Account By  the CIA’s Key Field Commander. New York: Crown Publishers(٢٧ 
December, ٢٠٠٥), pp.xviii + ٣٢٨ 

 دا فهيده وظ د .ی دړی کري وخت تاتي له شلو کلونو نه زيې ې اسخباراتي خدمت کټپ أئ په ې د سي آرنتسي برييگ
 فرانکس اميټ نرالج  د مرکزي قواو د ستر کوماندانېکيد امر . يړ Bسته راوی ژونداي ړ بن Bد ن  مېوه چ

 سٻ ديپه  مرس). ٣٠/١٠/٢٠٠١(ناستلهښي ک  د تاجکسستان دوشنبه  ښار په ھوايي ډګر کې الوتکهیمخصوصه عسکر
    د احمد شاه مسعود  ناستن وې چيد  خان  راورسميجنرال محمد قس ې کيړاګ
ته » نوم«[. )سديـف -نوم( افسانوي مخلوق ته ورته ده »  مخيټ ي او غډ لنوي «رهيڅ مي د فھ ليکي چېرنتسني برييګ

 ی سرټ او غیوچن په تن  ک افسانوي، تصوريوي» نوم « . وويلی شو) مړی خوره(په پښتو کې  ښايي ګورګټۍ 
 ليو» گورزاد...ويد ،یني زمريجن ز« ورته ېپه فارسي ک . ساتيې ژوند کوي او خزانې Bندې د زمکې چیمخلوق د



  
 

 

  ١١تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئه موږ سره اړيکه ټينگه کړل په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  فاطمه آزرمھر، یاري با د ستیمحمد رضا باطن.یفارس -یسيفرھنگ  معاصر انگل:  ولولئ.ـ ځيرکيار] .ی دیشو
  ١٣٧٥ زييافتم، پـتھران، چاپ ھ

“Gnome-faced Fahim stated emphatically that the Taliban would not surrender.” 
  و  د خپلو  جنگي خد متونمي فھې ه  کډپه غون ) .٢٠٠١/،اکتوبر٣٠(  شوه لي پېجنرال فرانکس په الوتکه ک  دهډغون 

 اتگري  عمل. أئ.ې آ. د سيېوع ک موضېپه د .  هړــورته کــ خبره راپېتنښ د غوروــالډ اتويلپاره  له فرانکس نه د ز
:   کوي ېاندړ نظر  وې  د مشرانوپه  اکله داسېلوالټ   د   شمالي   »ې له  مخې  تجرب«ې  د خپلنرنتسي برييگ
 ھر ې  په کلتور کید  د و.   دي وونکيڅ  خرۍ  له کومي  غالهړ  د زولټ  اني  ترورز افغان  ی او د  د وانيرانيا«
د بيرنتسن وينا داسې .[  »یلپاره چمتو د]  چنه  وھلو [  ې  د  معاملې  کوڅ ھتناھييره  په B لپاټېګ  ې د  خپلیش

  ځيرکيار - .]بريـښي چې د شمالي ټلوالې مشران افغانستان د غالۍ په څيرپه اوږه  اچولی دی اوخرڅوي يې
“I know from experience that Persians and their Afghan cousins are all carpet 
salesman at heart. In their culture, everything is open to negotiation in an endless 
search for advantage.” 

  ،ې اپلتات،ټيچ:خوشان  (»تيلشـُب« جنرال فرانکس خپل عکس العمل په ،ېتلښ وغوې الرډ ېاتي  زې چمي  فھجنرال
  ته په مي فھرنتسيب. اوه ګ  وليې ټگريخپل  س او  نه ووت، ډې غون له ې الوتکه  که شو،پګ جود،ښو)   خبره ېخوش

     .»ديزنـچانه ن« : ليفارسي  وو
 

   فرانکس  کتاباميټ مرکزي  قواو د   ستر کوما ند ان  جنرال  د
 

 مي ھم  فھهڅکه :  ده ړې ک)تبصره(رهٻ ډ  برهيڅ  په مي  په شان،  جنرال   فرانکس  ھم د  جنرال  فھرنتسني  بريي  گد
ِ ا ايماف( » کوماندان ايد ما ف« وه ، ھغه  »  ړېسمه  ک «  يې  رهږي  و او  خپله  ړیپه   سر ک»  پکول  یريکشم« 
 .دهيٻښته ورته بر) نفورسري

 General Tommy Franks, American  Soldier.  New York, NY:  Regan Books/Harper 
Collins,  August ٥٩٠ .٢٠٠٤ ,٣+ pages 

 
 و ی ته راغلډې دلته غونميفھ . دي راورسې کيړ گاسٻ دي مرس»ټ پې کوړود « وي سره په »ري وزيېمال«  د خپلميفھ
  اپهڅ   ناونڅ  د  طالبانو  پاېريکه  چ:   وه ې داسنهٻښد جنرال فرانکس اند  . يړ معامله وکېاني »نګيبار « ېچ

  ته ورود ې ده د کابل تشې شوهړ  اوزبکانو  اوھزاره گانو نه جوتاجکانو، «  ې   چلوالهټ   ی او شمال،یرانسکور  ش
  د ې  به  پک*تونهيلـشمالي  اق « ې  چليښ   ونېپه لومو ک»    بل  د اخلي  جنگوهيد « ،  افغانستان   به » انگي

  زـپشتون يټـيورـَمج نستيَاگ زـشنـفک نورترن :ېاني. وي وانٻگر په Bس »   سره تي   اکثرتونښپ
محمد . فارسی-فرھنګ انګليسی: ويل کيـږي» اقليت،دسته،باند « فارسي ډيکـشنري کې فکـشن ته -په يوه انګريزي )*

                                          .١٣٧۵: چاپ ھفتم. تھران،فرھنګ معاصر. رضا باطنی
 ی پوه شوی په  تجارتي  خوېلوالټشمالي   په شان، جنرال  فرانکس ھم د رنتسني  بريي گتگري د فعال. أئ.ې آ.  د سي

 ډ  وـټ  مٻاټ (  »وږـږٻـ  وغهي  په  بوي د  غالې   چدي  وخت  را ورسېد  د  « نا،يپخپله د جنرال فرانکس په و.  و
    ).زګـَر  آف   سي  دي  پراسکسي

 

  ريچاردسن معلومات. د امريکايي بروس ګ

و د سولې پلوي و، ليکي چې د شوروي پوځ  يو افسرچې  پټ نوم يې ريچارډسن چې يو دقيق ژورناليسټ او تحليلګر ا
دمجاھدينو يو تکړه «:  کې يې  په يوه مرکه کې وويل١٩٨۴ويکتور سووروف و لويديزې نړۍ ته وتښتيد او په کال 

رې ھغه به د عسکري او اقتصادي مرستو له B. کوماندان غوره شوی دی چې د شوروي اتحاد د ګـټو استازولي وکړي
د ھغه رول به دا وي چې چې . حمايه کـيـږي او سر بيره په دې  د شوروي استخباراتو ټوله ھمکاري به ورته رسيـږي

سووروف زياتوي ».خپلو خلکـو ته بـه اتل وي، په داسې حال کې زموږ لـپاره بـه د دوه اړخيـز ايجنټ په څير کارکوي
ډير لوړ رتبه مامورين به پرې «و د افغانستان د خلکي رژيم چې د شوروي اتحاد ا» دغه پ/ن دومره پټ دی«چې  

  د اقتباسونو لپاره ولولئ » .ھم خبر نشي

Bruce G. Richardson, “Historical Briefs III”, Afghanistan Mirror, No. ٣٠, February- 
March ١٩٩٣, p. ٧, published in Montclair, California . For more information on 
Massoud’s cooperation with Soviets see: Ibid., “The Myth of Massoud”, in 
:Larawbar.com(٣٠-٠٧-٢٠١٣); Afghanistan: Ending the Reign of Terror(Bend, 
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

Oregon:Maverick publishers, ١٩٩٦); “CIA: Global Drug Trafficking,Terrorist 

Affiliations,Political Assassination…Resolution by other (Unlawful, Unethical 
and Immoral) Means”, in: Tolafghanistan.com [published in Germany: ١١ 
April ٢٠١٥]. Also, consult former Soviet  General Alexander Antonovich 
Lyakhovsky, Tragediya Afgana, ١٩٩٥ (Afghan Tragedy and Valor). 
 

 په اپريل کې بازارک ته راځي چې د شوروي پوځ د استخباراتو د مسول کرنيل اناتولي ١٩٨٠احمد شاه مسعود د 
  تکاچيف سره لومړی ډزبند  امضا کړي

 
 ٢٧= ١٣۵٧ غويي ٧[ ليکي چې له خلکي کودتا *)١٩٩٨(ريچاردسن د خپل لومړي کتاب په دوھم چاپ کې بروس 

، په کابل ]  لمريز١٣۵٧دلوه / سلواغه٢۵[١۴ د فبرورۍ په ١٩٧٩رووسته د نه نږدې لس مياشتې و] ١٩٧٨اپريل 
 په اپريل کې د کابل ١٩٧٩له دينه نږدې دوه مياشتې وروسته د . ھوټـل کې د امريکې سفير ادولف َدبس ووژل شو

ابل ھـوټل کې ھوټل د پخواني مامور او شاھد عبدالکمال له خولې،  احمد شاه مسعود د شوروي پوځ  د غړو سره په ک
که څه ھم د دغې ليدنې نتايج نه دي راسپـړل شوي، د مسعود او شوروي پوځيانو  تر منځ دا تماس بـه يو لوښی . وکتل

 ٣ مخ کې ۶٣ په – په لومړيو شيبو کې  د دواړو خواو تر منځ  د تړون سريـز  تفاھم ته Bر پرانيزي ١٩٨٠و چې د 
 لمن لـيک

*) Bruce G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror. Bend, 
Oregon: Maverick Publications, ١٩٩٦,second revised edition ١٩٩٨ 

 
 

او پخوانی پاچا د پيـريانو په جنګونو کې؟؟» امر صاحب«  
  

له :  د پيـريانو جنګونهُسـټيـو کـل،: په فبروری کې په امـريکا کې يـو په څيـړنه کـوټـلې کتاب راووت ٢٠٠۴د کال 
 د سپتمر د لسمې نيټې پورې د امريکې د مرکزي استخباراتو، افغانستان، او بن Bدن پټ ٢٠٠١شوروي يرغل نه  د 

   ځيرکيار- له امر صاحب نه مطلب احمد شاه مسعود دی . ٢٠٠۴پينګوين پريس، : نيويارک. تاريخ

Steve Coll,  The Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin 
Laden, from the Soviet Invasion to September ٢٠٠١ ,١٠ (New York: Penguin Press, 

٢٠٠٤). 

  د استخباراتو په مفھوم کارول شوی دی» پيريان«د کتاب په سرليک کې 

 اس/م  اباد کې ھم  د د دغه و، بيا په) ١٩٨٨-١٩٩٠( د څانګې مشر . أې. آې. ګيري شرون چې په کابل کې  د سي
) ٢٠٠٠٠٠(کې دوه سوه زره. أې. آې. سربيره پر دې چې احود شاه مسعود په سي). ١٩٩۶-١٩٩٩(سازمان مشرشو

« ډالر ) نھه سوه زره(٩٠٠٠٠٠» ګيري شرون پخپله« د مې په مياشت کې B١٩٨٩ره، د کال » مياشتنی معاش« ډالر
ون له مسعود نه ھيله وکړه چې  د سالنګ سړک دې چې له شمال نه کابل شر» .د مسعود ورور احمد ضيا ته ورسول

د خبرو اترو په لړ کې  مسعود ومنل چې سر بيره د ھغه په مياشتني معاش به دغه » ].وتړي[غوڅ کړي«ته ننوځي 
د «غ په اس/م اباد کې ګيري شرون پخپله دغه مبل. ډالرو په مقابل کې اجراکړي) ۵٠٠٠٠٠(کار د پنځه سوه زره
کيدای شي چې د مسعود دغه .[  نيټه وروسپاره٣١  د جنورۍ په ١٩٩٠په پيښور کې د کال » مسعود يوه ورور ته

ګيري شرون به . د معلوماتو له مخې ، مسعود د سالنګ Bر ونه وتړله. أې. آې. ورور به يحيی يا احمد ضيا وي د سي
  !»وشوکول« ويل چې مسعود ورنه نيم ميليون ډالر

 “But Massoud’s forces never moved.  

له ريچارد ک/رک نه واورې چې شل کالونه يې د امريکې په دفاع وزارت کې او د بھرنيو چارو په وزارت کې، او 
 پورې په سپينه ماڼۍ کې د ملي ٢٠٠١ نه د اکتوبر د ١٩٩٨ک/رک له . لس کالونه يې په سپـينه ماڼۍ کې تير کړي دي

د تروريزم په ضد «وريزم په ضد چارو کې لوړ او پوخ مامور و، او په مسلکي کړيو کې امنيت په جرګه کې د ټـر
په اوړي ٢٠٠٠خو د کال . ک/رک د بن Bدن په مقابل کې د کلک سياست په پلي کولو ټـينګار کاوه. ګڼل کيـده» تزار
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دليل يې دا و چې د احمد . عسکري ټلواله جوړه شي» ژوره«کې د دې پـه ضـد و چې د احمـد شاه مسعـود سـره دې 
د نشه يي موادو ګـرځـنـده «ھغوی . وه» د خلکو يوه ډيره ښه ډله نه« شاه  مسعـود ډله يانې شمالي ټلواله 

َډرګ رنـرز[ســوداګـران دا يـو . ھغـوی يو قـومي اقـليت جوړوي. ھغوی د بشر په حقوقـو تيري کوونکي دي. دي] َ
وروسته له دې چې بن Bدن له سوډان نه . ». ملي حکومت جوړول راوڅرخوئداسې شی نه دی چې تاسې به پرې  د

 ١٩٩۶په افغانستان کې پناه ځای وميند، ګري شرون د کال ]  رباني په واکمنۍ کې- د مسعود[ کې يې١٩٩۶ووت او په 
ود دې خپل او د دغې کتنې ھـدف داو چې مسع. په سپتمبر کې په کابل کې د دفاع د وزير احمد شاه مسعود سره وکتل

  له نورو نه راټول شوي چيچونکي توغندي په امريکا خرڅ کړي او په بن Bدن دامريکې لپاره مخبري وکړي

لـه افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتـلـو نه وروسته، امريکې نه غوښتل چې په افغانستان کې دې د سياسي اس/م 
 راھيسې د امريکې د نوي پ/ن ١٩٩٠ودي عـربستان استخباراتو له د سعـ. واکمنۍ ته ورسيـږي) لکه حکمتيار(پلويان 

که څه ( يـو داچې : د لګښتونو په پوره کولو کې برخه لرله، خو د مسعـود په اړه يې پـه دوه دلـيلـونو ښه نظـر نـه Bره
بـل داچې د مسعـود پـه . وپـه کـلتوري لـحـاظ د فـارسي ژبـې له Bرې ايـران تـه نـږدې ) ھـم مسعـود سنـي مـذھـبه و

امريکې د ولسمشر . شمالـي ټـلوالـه کې شـيـعه ګان شـامل وو چې د ايــران ســره يې مـذھـبي او ژبـنۍ اړيـکې لـرلې
انـدې ورته مخبـري وکړي ) ١٩٩۶(بيل کلينټن د لومړي پير  راھيسې، مسعـود د دې لپاره استعمالولو چې په بـن Bدن ـب

 خود امريکې حکومت –مسعود ھڅه کوله چې امريکه د طالـبانو په ضـد څرګند جنګ ته راوپاروي . او يا يې ووژني
  .په دې انـد و چې مسعود نه طالبان ماتـولی شي او نه له کابل نه افغانستان اداره کولی شي

  فدرالي روسيې په لوبه کې/مسعود د شوروي اتحاد:   ريچاډسن

فدرالي / دوست محقق بروس ريچارډسن په Bندې دوه کتابونو کې د شوروي اتحاد تکړه امريکايي ژورناليست او سوله
  روسيې او د احمد شاه مسعود ترمينځ ھمکارۍ را برسيره کړي دي 

Brucde G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror. Bend, 
Oregon: Maverick Publications, ١٩٩٦,second revised edition ١٩٩٨; Bruce G. 
Richardson, Afghanistan: A Search forTruth. Fourth Revised Edition. Free Forum 
Publications/Canada, ٢٠٠٩  

 
Source:  Bruce G. Richardson, Afghanistan: A Search for Truth, ٢٠٠٩ 

 پوځ د استخباراتو د مسول کرنيل اناتولي  په اپريل کې بازارک ته راځي چې د شوروي١٩٨٠احمد شاه مسعود د 
  تکاچيف سره لومړی ډزبند  امضا کړي
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، په پخواني شوروي ]١٣٧۴ زمری ٢٣[١۴ د اګست په ١٩٩۵د امريکې په بـاستن ښار کې، بروس ريچارډسن د 
 سـودوپ/توف کې  د ماسکو په پوھنتون کې  د تاريخ پوھاند او د کی جی بی عملياتګر اناتولی] ١٩١٧-١٩٩١[ اتحاد  

لپاره په افغانستان کې غير ] پخواني شوروی اتحاد[مسعود زموږ«ريچارډسن ته يې وويل چې . سره  مرکه وکړه
په فرونـز عسکري اکاډيمي کې په پټ نوم د خپلو مھمو اشخاصو سره ] د مسکو[دغه شان ھغه . Bر وه] پټـه[رسمي 

د نيټې په اړه ډاډه نه يم، کوم . کې خپاره شوي وو» اوګونيوک«په دا معلومات د ارتيوم  بوريک له خوا . تحصيل وکړ
  ٣، لمن ليک ١٣ مخ -» کې١٩٨۵ يا ١٩٨٣وخت په 

  

  ٢٠١۵ګيست ١ ٢٩:ر نيټاينټ

  د مارچ په وروستيو ١٩٩٢مسعود ته به  دچی ي ين پرچمي پوځي وسترجنرال نبی عظيمیعکس کې کيڼ اړخ ته [ پـه
   ځيرکيار-.] او د اپريل په لومړيو ورځو کې د کابل د نيولو مشوره ورکوي

کې غبرګ ) ِاتنوسنتريزم(ه قبـيله پالـنه ډاکتر عبدالرحمـن چې په فـضل احـمـد فـناه ھم مشھـور و، د مسعـود سره  پ
د دواړو ھمکاري په دې راچاپيره وه چې په شوروي پوځونو باندې د نورو مجاھدينو د بري مخې ته پاټک . شوی و

عبد الرحمن چې پخوانی موئيستي تجسم  يې  فضل . واچوي، په شمال کې ميشت پښتانه وشـړي او ملکـيت يې ونيسي
په دغه اع/ميه کې کارول شوې . ليکلې وه) شورای نظار مانيـفـيستو(تني تبعيضي سياست اع/ميه احمد پنـاه و، د پور

) پګـروم(ژبه په ناراحت کوونکي ډول ھغـې ژبـې ته ورتـه وه چې د ھـيـټلـر په جرمني کې د يھـودانـو د ټـول وژنـې 
يه د بغ/ن پخواني ښاروال او مجاھد سيد باقي  ضد اع/م–د شورای نظار دغه پښتون .  مـخ٧١. لپاره کارول کيـدله

سيد حسيني دغه اع/ميه په غيـږ کې نيولې او د ھغه سره يې عکس اخيستل .١٩٩٠پيښور، . الحق حسيني په ډاګه  کړه
  :ولولئ*. شوی دی

Richardson, Afghanistan: A Search for Truth, ٢٠٠٩, between ٢١٧-٢١٥ pages  

 وروسته د ١٩٩١مشر ډاکتر اليکسانـدر فـيدوتوف له . بی. جی.  کې د شوروي يوکراين د کیپه پخواني شوروي اتحاد
نوموړی په دې نظر و چې د احمد شاه مسعـود شورای نـظار له مسکو نه . خپلواک يوکراين د امنيتي خدماتو مشر شو

. ې د نورو د عملياتو مخه ونيسيک» د سياسي سلطې په مقابل«د دې لپاره چې د مسعود » َالھام اخيستلی و ظاھرا« 
پـه ټوله ) »َما شخصا پيـژندل«چې ځينې يې ( شوروي موظفـين : ډاکتر فـيـدو تيـف زيـاتـوي.  لمـن ليک۶مخ، ٧۴

  مخونه ٧۴-٧٨، ١٩٩٨ريچاډسن، دوھم چاپ . اشغالي دوره کې  د مـسعـود د حفاظت لپاره ټاکل شوي وو

 وری ٢۴=١٩٩۴ اپـريـل  ١٣(کې کـاږي» ـوفـسکی کـمسـومـولماش«شوروي کوماندان بوريس ګروموف په 
. و) ايجنټ(مسعود له ډير وخت راھيسې زموږ سره اړيکې لرلې او زموږ د اغيـز استازی«چې ) ھجری لمريز١٣٧٣

او د اوږده وخت . َتقريبا  د يوه کال لپاره زموږ مامورانو د ھغه سره په خبرو کې وو او ھغوی ګډې پريکړې وکړې
موږ د احمد شاه مسعود :  کې موږ خپل ھدف ته ورسيدلو١٩٨٢په .... ره مسعود ھغه څه وکړل چې موږ ورته ويللپا

 کې ١٩٨٢په .... سره داسې اړيکې ټينګې کړې چې له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو پورې  پاتی شوې
د دغه تړون له . و تر منځ  تړون رامنځته شوَشخصا د احمد شاه مسعـود او د شوروي اتحاد د څلورم غـوڼـډ د اشخاص

] بريدونه[مخې مسعود د دې مخه ونيوله چې په سھيلي سالنګ کې د شوروي پوځ د کاروانونو په مقابل کې فعاليت
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خپل ] پر ځای يې[په ضد وجنګيـږي، او ] د حکومتي قواو[مسعود خپل پلويان له دې نه منع کړل چې د کابل .... وشي
ګروموف د څلويښتم  . [ مخ٨۴» .د اس/مي ګوند د غوڼـډونو په ضد وکاروي] متيار د مشرۍ Bندېد حک[ ټول زور

) ١٩٨٩ تر ١٩٨٧، او ١٩٨۵-١٩٨۶، ١٩٨٠-١٩٨٣( پياده غوڼـډ کومندان و او په افغانستان کې يې درې دورې 
د )  ١٣۶٧دلوه /واغه سل٢۶(١۵ د فبرورۍ په ١٩٨٩تيرې کړی وې، او نوموړی  وروستنی شوروی عسکر  و چې د 

  ځيرکيا- .]نه تير شو» ُدوستۍ پـل«امو سيند له 

   احمد شاه مسعود د ډاکتر کوچي په کتاب کې

 ډاکتر عبـدالـقيو کوچی د  يرغل شوي افغانستان د اوسني ولسمشـر ډاکتر اشرف غني تـره  کيـږي، په کابل کې کـومه 
. تـوريالی ځاځـی: مھتمـم. سياسي ستونزې او زما دريځ:رسمي وظيفه ھم لري او يو  کتاب يې ھم خپور کړی دی

 –.] د خـپـرنـدوی ټـولـنې نـوم  او چـاپ ځای نه دي چاپ شـوي. [٣۵لـړ . زيـيـز٢٠١٠=لـينـدۍ ١٣٨٩دوھـم چاپ 
  .ځيـرکيار

ې ھم   رباني په واکمنۍ کې پرچمي پوځيان او استخبارت ځای په ځای شوي وو، او د روسانو Bسوھـن– د مسعود 
 رباني او رشيد دوستم  د رژيمونو د تمويل  لپاره  پيسې چاپولې او په -روسانو د مسعـود. ».بيا پيل شوې«
 رباني رژيم په وسلو او نورو پوځي مھماتو غـښتلی کاوه ،  -روسانو به  د مسعود.  کې  يې وررسولې» کنټينرونو«

.  سياسي ډګر کې ھم د ذکر شوي رژيم په م/تړ کې وBړ ووتيل او لوژيستيکي اړتياوې به يې ورپوره کولې، او په
کوماندان جنرال بوريس ) څلويښتم غوڼـډ(په افغانستان کې د شوروي اتحاد د زمکنيو قواو.  مخـونـه٢٨۵-٢٨۶ولولئ 

احمـد شـاه مسعود د ...« :ګروموف  د مسعود په اړه په خپل کتاب کې د ډاکتر کوچي په وينا داسې ليکلي دي چې
که « روسي جنرال کاږي چې/ دا شوروي» .روسانو سره د سالنګ د لويې Bرې په ساتلو کې ډيرې مرستې کړې دي

دی . د احمد شاه مسعود مرستې  نه وای روسي لښکرو نشوای کوBی  چې د افغانستان پښتني سيمو ته ځانونه ورسوي
نه خبـره وه مګـر روسانوو د ده څخه ډيرې ګټې وايي چې د احمد شاه مسعـود ختمول روسانو ته ډيره اسا] ګروموف(

ډاکتر کوچی د شوروي جنرال لياخوفسکي د کتاب په حواله کاږي چې جګرن اناتولی د  . مـخ ٢٩۴» .تر Bسه کـړې
د يـوې اوږدې مـودې دپـاره د ] ھغـه[يـو ډير تکـړه جاسوس و او په فـارسي ژبه يې روانې خبرې کولې «روسانو 

تر ٣٣٧» .وځـای اوسـيـده او مسعـود تـه يې کـيـڼ  او کمونـيستي فـکـرونــه او بنـسټـونـه ورپـيـژنـدلمسعـود سره يـ
روسانـو  غـوښتل چې لومـړی دې /شـورويانـو: ډاکتر کوچی د لياخوفسکي د کتاب په حواله کاږي.   مخونه٣٣٨

له ده سره نژدې  شي او په ګډه سره خپلې «وسان دې ر» بـيـا«او  » د يـو ملي قھـرمان په تـوګه ومـنل شـي«مسعـود 
   مخ٣٣٨ -» .سياسي ګټې تر سره کړي

 جنرال لياخوفـسکي په کتاب کې احمد شاه مسعـود د شوروي 

 - د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه: خپرندوی. محب الرحمن: ژباړن. جنرال لياخوفـسکي، د افغان ميـړانه او غـميـزه
جنرال الکساندر اناتوليويچ  لياخوفـسکي  اوږده موده د شوروي . زيـيـز٢٠٠٠= لمريز١٣٧٨: د چاپ نيټه. جرمني

اتحاد د وسله والو تورن پوځونو په ستر درستيز کې  دنـده لـرله او د شوروي پـوځونو په وروستني پـړاو کې يې ، په 
  . ل وافغانستان کې د شوروي اتحاد د دفاع وزارت د اوپراتيفي ډلې د مشر ستر جنرا

احمدشاه مسعود اس/م او تاجکي ولوله غبرګ کړل، سوکه سوکه يې په پنجشير کې خپل  اغيز زيات کړ، او د 
خپل ټول سيال ډلمشران چې د مشرۍ دعوه «په مټ يې په خپله سيمه کې  په دې بريالی شو چې » ترھګري عملياتو«

، او په پايله کې د ځان لپاره د »برBسي ټـيـنګه کـړييې کوله ډير ژر يو په بل پسې له منځه يوسي او خپله بشپـړه 
کې د ) کرباس پوشھای  بررھنه پا(ډاکتر حسن شرق ھم په خپل کتاب . [ غوره کړيتخلـص) مسعـود(» نـيکمـرغه«

مسعود ].  ھغه مھال  د شوروي اتحاد د مشر ګورباچوف له خولې ليکلي وو چې مسعـود دې مسعـــودسستان  جوړکړي
م/تړ او دوستانه «ھيڅ يو رژيم بری نشي کولی، خو دا چې د شوروي اتحاد «ند و چې په افغانستان کې په دې ا
د بيلګې په ډول، . ھم د مسعود سره اړيکې پاللې) استخباراتو(شوروي څارګرۍ . يې په بــرخه شــوي وي» اړيکې

په دې ترڅ کې يې له ھغه سره اړونده کار پر په استوګنځي کې تير کړ او  «ډير وخت د مسعود  ډګرمن اناتولي ښايسته
» .ليکنو سره ھم بـلداوه ژوند له بڼې او مارکسيزم د بنسټ ايښودونکو له«دغه شان مسعود يې د شوروي » .مخ بيوه

ژمنه  يې «دغه شان » .کار د پايلو لپاره  Bڅه نا څه وخت ته اړتيا وه«خو لياخوفسکي په دې پوھيـږي چې  د دغه 
برسيره . ھم نه  تر سره کوي«حکومتي ځواکـونو پر ضد عمليات ]  افغان[ په پنجشير کې به د شوروي اوچې» وکړه

لوز وکړ چې په خپله سيمه کې به د  نورو ګوندونو ياغيانو ته ھم اجازه نه ورکوي چې ورته ] مسعود[پر دې ھغه 
ډلو، وسلو او مھماتو د کاروانونو د تيريدو مخه عمليات تر سره کړي او د خپل مسوليت له سيمې نه د ھغو د وسله والو 
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که رښتيا ووايم نو مسعـود خپلې ټولې ژمنې په بشپـړه توګه پلې «:جنرال لياخوفـسکي  زياتوي چې » ....به ھم نيسي
  مخونه۴۵۴-۴۵۵»....کولې

ی، محتاط او واک يو تکړه، مړخړپـی، پټ کار«مسعـود : جنرال لياخوفـسکي  د مسعـود ځانګړتياوې داسې راپيژني
د احمد شاه د نږدې چاپيـ� له څيړنې نه سړی دې پايلې ته رسيـږي چې ھغه د خپلو کسانو په . خوښوونکی سړی دی

   مخونه۴۵۶-۴۵٧» .نوموړی ھميشنی استوګنځی نه لري او تل يې بدلوي.... ډله کې په ھيچا باور نه لري

ه افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو خبر خپور شو، مسعـود  کې چې د ژنيو توافقات Bسليک شول، او ل١٩٨٨په 
د جوړولو لپاره ګټوره و ګڼله، او له » د اس/مي دولت«دغـه نـوې صحنه  د افغانستان په شمال او شمال ختـيـز کې 

 –ی خو په مقابل کې يې په جوB» .ييـز عمليات په ټپه ودرول پـر خ/ف جګـړه«دې امله يې د شوروي پوځونو 
غـوڅ او کارنـده جګړه يـيـز «د عملياتو په ضد د کاپيسا او پروان په وBيتونو کې) حکمتيار(اګست کې د اس/مي ګوند

دريځ B تر اوسه په بشپـړه توګه «سره له دې چې په سياسي ډګر کې د مسعـود . مخونه۴۶٠-۴۶١»  .عمليات پيل کړل
چې د مسعـود » معـقـوله ده«د شـورويـانو لپاره . خي په ډاګه دینه دی ټاکل شوی، خو پـښتـني ضـد کرکټر يې  بي

پخپله د شوروي اتحاد د دفاع وزارت د اوپراتيفي ډلې مشرتابه او د «. پالـنه وغـځـوي» مخامخ اړيکـو«سـره د 
پـه .  ډډه وشـيکاوه چې د مسعـود د ډلـو په ضـد لـه عـملـياتـو نه دې» ټـيـنګار«په دې » څلويښتمې اردو کومندانۍ ھم

رپـوټ درکوم «:کې د شوروي اتحاد د دفاع وزير ستـر جنرال يـازوف ته داسې ليکل شوي دي] سند[يـو پټ Bسوند
په غوڅه توګه خپلو ډلو ته ويلي چې د شوروي پوځونو پر خ/ف جګړه يـيـز عمليات ] مسعود[احمد شاه ....چې

   مخونه۴۶٢-۴۶٣. منلې ده» و څـنـګهونکړي او ډلې يې ھـم دغه خبره پـرته لـه ولـې ا

تاجکستان او د پاتي افغانستان په اړه جنرال لياخوفسکي د مسعـود » کورواکي«په موجود افغانستا کې، د راتلونکي 
واحد افغانستان کې د بدخشان،تخار او بغ/ن ] اوسني[په ) ١: (شريکې کړې دي» د څـيـړنې وړ پوښتنې«سره 

تاجکستان د جوړولو موضوع او دغه ) خودمختاره(او کاپيـسا د ځينو برخو په ګډون د کورواکه وBيتـونـو او د پـروان 
اس/مي ] د پنجشير) [٢. (شان د افغانستان په دولت کې د تاجکانو د استازيتوب او ځانګړو څوکيـو موضوع ګاني

د ) ٣. (په څير په رسميت پـيـژندلاو خپلواک ګـوند )مساوي الحـقـوق(جمعـيت په افغانستان کې د يـوه حق برابري 
 کابل د Bرې –افغانستان په وسله وال پـوځ کې د کورواکـه تاجکستان د منـظمو ځواکونو رامنځته کول، او د حيـرنان 

په اډانه کې د سـولې ټـينګـول او د خلکـو اقتصادي وضعې او ) کورواکه تاجکستان(د شمال ختيز وBيتونو) ۴. (ساتنه
د شوروي تاجکستان د جمھوريت او په افغانستان کې د کورواکه تاجکستان تر منځ د ) ۵. (املـرنهپرمختګ ته پ

  . سرحدي سوداګرۍ او فـرھنګي اړيکو ټيـنګول

ورنڅوف او . م. له خوا د دغو درليـږل شوو پوښتنو په باب په افغانستان کې د شوروي سفير يو] لياخوفسکي[زما «
په دې اړه د ھيواد له مشرتابه سره ... َورينيکوف سره ھم خبرې شوي او ھغوی] ايوانويچ.[اي] وBنتين.[ستر جنرال و

دغه مطرح شوې موضوعګانې، په سويلي سالنګ کې  د مسعـود د ډلو د يوه ډلمشر ُم/ » .پوھاوي ته رسيدلي دي
وموړی د دغو د مسعود په غبرګون کې  څرګنده شوې وه چې ن. غـوث له Bرې  مسعـود تـه استول شوې وې

لياخوفسکي کاږي » .چمتو دی او په دې اړه ځينې نور وړانديزونه ھم لري«موضوعګانو د څيړنې لپاره خبرو اترو ته 
رامنځته شو، » لـږ څـه پـرمـخـتګ«د مسعـود سره د شورويـانـو د خبـرو اتـرو په اوږدو کې » ھـر کله به«چې 

جنرال د شوروي  . مخونه۴٧١-۴٧٢. عمليات پـيل کـړل» ناڅـاپهيـو«به يې پـر ضد ] افغان حکومتي ځواکـونو[
نه يو داسې ستر ] مسعـود[کيدای شي په راتلونکی کې لـه احمـدشاه « :لياخـوفـسکي په کتاب کې دا پايـله پام وړ ده

له له ھمدې ام. سياسي شخصيت جوړ شي چې شوروي اتحاد ته به په کار وي له ھغه سره د ھمکارۍ  اړيکې وپالي
  .مخـونـه۴۶۵تر ۴۶۴».وي نه غـليـم) متحـد(زموږ لپاره په ګـټه ده چې ھغه زمـوږ اڼـډيـوال 

  »جاسوس ھمه کس«مسعود 

ګڼلی دی  او په خپله ليکنه کې يې د يوناني  »مسعـود جاسوس ھـمه کس« په سپتمبر کې٢٠١۵ ډاکترميرعبدالعزيـز د  
  ې دهمورخ ډاکتر ديميتراکيس په Bندې کتاب اتکا کړ

 Panagiotis Dimitrakis, The Secret War in Afghanistan. B. Tauris,٢٠١٣   

احمد شاه [اين کـاذب تاريخ ... «:، ډاکتر عـزيـز داسې را لڼډ کړي دي»غټ ټکي«د مسعود په اړه  د  ذکرشوي کتاب 
ستګـاه ھای استـخباراتی ارتباط مخفی وعـلنی وی با د. به تمام سازمانھای جاسوسی جھان ارتباط داشت] مسعود
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ٔمن مطالعه اين کتاب را به کليه مبارزان راه آزادی . کشور ھای مختلف از او يک خاين بزرګ به ميھـن سـاخت
پيشنھاد می نمايم تا خود دريابند چطور افغانستان دستخوش طرحھای استعماری ګرديده و چطور متجاوزيـن شرق و 

 دروغين در کشور  و مردم ما تحميل ،،قھرمان٫٫سر انجام اورا منحيث يک غرب از احمدشاه مسعود حمايت کرده و 
عمال مورد جمايت سازمان ھای استخباراتی کشور ھای مختلف در افغانستان موظف شده اند که از خيانت . نموده اند

ٔنائی زاده نبوغ ھای احمد شاه مسعود به افغانستان به دفاع برخاسته و ھر عمل ضد ملی او را يک نوع عملکرد استث
د ذکر شوي کتاب په » . معرفی بدارند،، نبرد استخباراتی٫٫اين فرد خاين به مھين جلوه داده و آنرا يک پيروزی  در 

استخبارات (، مسعود با کلونل اناتولی تاچف مربوط به جی آر يـو١٩٨٣در جنوری «:  مخ کې راغلي دي چې١۶۶
د ډاکتر عزيز ليکنه په » . او دشمن شوروی و مردم شوروی نـيستمcقات نمود و ګفت که) وزارت دفاع شوروی

  eندې ويب پاڼه کې لوستلی شئ
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