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  د بروس ريچارډسن د کتاب کره کتنه
  

، او د  ه ليکوال او ژورناليس  د افغانستان د تاريخ او سياسي تحوالتو د پياوړى محقق او مبصر، د انگيسي ژبي تک
اغلي بروس ريچارډسن، نوى کتاب  ونحقيقت ل: افغانستان"افغانانو د رشتين دوست او ملگري،  تر عنوان "   پاره ل

دا کتاب په کال :  ليکوال د خپل کتاب په سر کي  ليکي.   مخونو کي خپور سو٤٨٣ کي  په ٢٠٠٨الندي په کال 
تل او ور ته وې ١٩٨٥  کي هغه وخت پيل سو چي په پاکستان کي د شوروي سفير يو ل خارجي خبرياالن ور وغو

روريس اى داخل سئ، تاسي به  په اصطالح  د ) مجاهدينو(انو ويل که چيري  تاسي افغانستان ته د  سره يو 
زموږ او زموږ د افغاني دوستانو عسکر به ستاسو سره هغه چال چلند وکي چي د .  مجاهدينو په شان ووژل سئ

ه او د)   مخ٧. (ياغيانو  سره يې کوي له په پ و   د شورويانو د تجاوز او اشغال په زمانه کي،  بروس ريچارډسن 
ي دي ه په افغانستان کي دننه اوږده، تلپاته، او يادگاري سفرونه ک د هغه ملک په تاريخ، .  افغان مجاهدينو سره په گ

ي دي ني ک ې هغه د خپل عمر ډېره برخه د افغاني .  کلتور، قومونو، سياست، او روانو تحوالتو کي يې ژوري 
ېده و  لکه د اف.  جامعې په پېژندلو  او کشفولو کي تېره ک پا غانستان په باب يې د امريکا په مشهورو  مجلو  او ور

ريبيون او نورو مجلو او جريدو کي د  ، شيکاگو  ن پوس ري ژورنال، واشنگ ايمز، نيوز ويک، وال س نيويارک 
ي دي ونه او مقالې خپرې ک ى خصوصيت دا دى چي د .  افغانستان د وضعي په باب مهم رپو انگ د هغه بل 

بروس ريچارډسن د افغان امېريکن  په .  نستان دننه او  بهر د ډېرو افغانانو سره اړيکي او کلتوري همکارۍ لريافغا
ه لري ه  ورک اغلي .  ولنه کي خورا زيات منور او صادق افغانان پېژني او د هغوى سره تماس او علمي راک د 

ونو له برکت ر نثار احمد صمد د ژباړو  او فرهنگي کو تو ترجمه ډاک ه د بروس ريچارډسن  زياتره ليکني په پ
سوي دي، او  په افغاني مطبوعاتو لکه افغان رساله، آيينه افغانستان، بېنوا،  دعوت، هېواد، او سباوون کي خپرې 

ار کي د خپلي مېرمني سره ژوند کوي.  سوي دي کلي  ون په  د  بروس ريچارډسن بل . اغلى ريچارډسن د باس
روريزم خاتمهافغا"کتاب  ي"  نستان او د شوروي د    . په نامه يادې

  
اغلي بروس ريچارډسن د کتاب يوه مهمه او محوري  موضوع د افغانستان په اوسني تاريخ کي د احمد شاه    د 

ي او خطرناکه دسيسې دي  په ١٩٨٠د : هغه ليکي.  مسعود او د هغه د ډلي ناروا  نقش، ورانونکي سازشونه، او پ
يو  ون  اساسي هدف دا وو چي . مياشتو کي، شورويانو او مسعود موافقه او اوربند سره السليک کلم ددغه ناروا ت

مسعود به د سالنگ الره د روسي کاروانونو لپاره امنه ساتي، او په مقابل کي  به شورويان د هغه سره مالي مرستي 
سي اې : اغلي ريچارډسن ليکي.  بان او سياالن ديکوي، او هم به هغه مجاهدين بمباري کوي کوم چي د مسعود رقي

 په کلونو کي د شورويانو او مسعود په معاملو خبر وه، خو  سي اې ې بيا هم د  هغه ١٩٨٠ې او خارجه وزارت د 
ينگار کوي. سره مالي مرستي کولې و اړيکو باندي ډېر زيات  هغه له اول الس .  ليکوال د شورويانو او مسعود پر پ

وياسنادو خه  معلومات راغون ونو، او کتابونو  د مسعود او شورويانو تر مين  د قرار .  ، سری استخباراتي رپو
رک لگوي روسان  دسالنگ امنيت غواړي، او مسعود غواړي چي د روسانو د بمباريو په زور خپل قدرت .  دادونو 
ي ي.  نور هم پراخ ک خه نقدي روپ تر السه ک خه دکابل د حکومت سره  ارتباط له هم.  له روسانو  دې چېنل 

ي و لپاره وساتی.  ينگ ک پيکل جنگساالر او .  خپله قوه د کورنيو او ورانکونو جگ ۍ  احمد شاه مسعود د دريمي ن
ر وو ، خاديست، امريکايي، .   هغه د هر چا سره معامله کوله.  د مسلحو مليشاوو لي مسعود  د مجاهد، کمونيس

خه پيسې .  اني، هندي، فرانسوي، او تور او سپين سره معاملې ته چمتو ووپاکستاني، اير هغه هم د کې جې بې 
خه ډالرجېب ته کول ول .  اخيستې، او هم يې له سي اې ې  په خارج کي بانکي "  پنجشيري مافيا"مسعود او  

همدا وجه وه چي کله .  وومسعود د شورويانو يو صادق او مطمين ملگرى : ليکوال وايي) مخ٢٥. (حسابونه لري
و کي له ډاره پ سو ه او مسعود د پنجشير په غرونو، تونلونو، او سم د .  طالبانو مسعود ته په کابل کي ماتي ورک

ار وو د شمال د .  مسعود تر پايه پوري د روسانو سره ډېر نژدې پاتي سو. مسعود مرکز  د تاجکستان د کوالب 
  .   روسى او ايرانى کنکشن دىايتالف لويه ملي کمزوري همدا 

کلولو ده  ه يې د  ر تر کولمو خې   )غني(چا مهار چا اوښ وخوړ، او ده واړه کاروان وخوړ _  ار شم د لي
  

په کال .  د مسعود، پرچميانو، او نورو قومي مليشاوو ايتالف پخپل ذات او بنس کي يو افغاني ضد اتحاد وو
ولي سياسي تجويز او پالن خراب کى؛ په زور او دسيسه يې کابل ونيو؛ او  کي،  مسعود د ملگرو ملتونو د س١٩٩٢
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ه ل.  تباه کونکي کورني جنگونو ته يې الره خالصه ک هغه په .  قومي او سمتي اختالفات او تضادونه يې ډېر ک
هخورا سپين سترگي د ملگرو ملتونو د استازي بينيسيوان د سولي او د قدرت د انتقال پروسه ورانه ا .  و تخريب ک

ل ولو ملگرو سره جال جال  او په نوبت جنگونه وک د دوستم سره يې د کابل په ورانولو کي .  هغه د خپل ايتالف د 
ه.  اوږه په اوږه عمل وک خه ډډه ونه ک د حکمتيار د .  د هزارگانو پر خالف يې له هي ډول وحشت او بربريت 

کلى او زرغون  ار او .  ار س کجنگياليو سره يې د کابل  واله  ه ثبوت   د کابل کن  ٥٠٠٠٠ددې ادعا 
  .  شهيدان  دي

   
ل چي د ١٩٨٠د  : اغلى ريچارډسن ليکي ه لکه ډالره ددې لپاره ورک  په کلونو کي سي اې ې مسعود ته پن

لي مخ د سالنگ لويه الره په بل عبارت، د شورويانو د اکماالتو پر .  شورويانو پر مخ د سالنگ ستراتيژيکه الره  و ت
ي ي.  نا امنه او خطرناکه ک خ ک مگر سي اې ې .  دلته او هلته او وخت نا وخت، پر روسي کاروانونو باندي بريد 

شير خان بندر ته _  حيرتان-سمدستي خبره سوه چي د شوروي کاروانونه د پخوا په شاني په امن او امان کي کابل
ې مگر  کله چي س.  خاطر جمع تگ را تگ کوي تنه کوي چي  پيسې خو دي جېب ته ک خه پو ي اې ې د مسعود 

ي خه رډ ناگاره کې حال داچي  د .  ولي د شورويانو پرکاروانونو باندي حملې نه کوې؟ مسعود د پيسو له اخيستلو 
ي   ور کي نقدي  وک . وېسې اې ې همدا مامور په خپل  کتاب کي ليکي چي پيسې  يې د مسعود ورور ته په پې

)٢١ (  
  

د طالبانو د رژيم تر سقوط را وروسته، د بوش ادارې  او د کرزي حکومت زيار باسي  چي  احمد شاه  مسعود ته يو 
ي ي.  جعلي او رومانتيک شخصيت ورک خه د افغانستان د معاصر تاريخ يو واقعي اتل  جوړ ک د  .  له مسعود 

لو او يادولو لپاره مضحک جشنونه اومج ېده چي  له جنگساالرانو .  لسونه جوړويهغه د لمان خو تاريخ دا ثابته ک
خه سپين چرگ جوړ ول له يوې خوا  د ژوندى تاريخ تحريفولو  .  خه ملي اتالن  نه سي جوړېداى مار  له يوه جگ

ه هم، د کرزي حکومت دا داوړه ک.  او له بلي خوا په پېخر درواغو ويلو ته اړتيا لري ل، خو نتيجه يې که  اره وک
ه ي . که خلک خپل واقعي او خواخوږي اتالن او مشران خپله پېژني.  ور نه ک خو تپل سوي او پردو جوړ ک

وي لي ناکامه او .  کاغذي اتالن نه خو ولي هلي  همدا سبب دى چي د احمد شاه  مسعود لپاره د کرزي د حکومت 
ونه يو ډول ملي ضد رنگ.  رسوا سوې د کابل حکومت د .  يو ډول خاصه گستاخي ده.   او خوند لريدا کو

مشروعيت د کمزورېدو يو اساسي عامل دا وو چي کرزي  د جنگساالرانو  سره روغه جوړه، سازش، او مصلحت 
داسي نورو جناتيکارانو سره د کرزي همدا د . . . د دوستم، فهيم، رباني،  سياف، خليلي، حضرت علي، او .  وک

زولېنيمي شپې ۍ .   گناه کاره ناستي پاستي وې چي د حکومت د مشروعيت او قانونيت اډانې يې ور ول د دريمي ن
ان او هم جهان وغولوي ان .  يني مشران فکر کوي چي دوى کوالى سي چي هم  مگر حقيقت دا دى چي يوازي 

ي ان نه پوهې   .غولوي، او ساده گان  په 
  

ى خصوصي انگ ت دا دى چي هغه د نورو امريکايي او خارجي ليکواالنو، مبصرينو، او د بروس ريچارډسن يو 
ه ډېره کمه او غير عادالنه   تنو ون انو  پرخالف د امريکا په مالت د افغانستان په اوسني حکومت کي د پ ژورناليس

ى دى. بولي همدا .  هغه عقيده لري چي همدې مسلې د کرزي  حکومت مشروعيت او قانونيت تر سوال الندي ک
بروس ريچارډسن عقيده لري چي د افغانستان .  موضوع د افغانستان د سياسي بحران يوه لويه او جدي برخه تشکيلوي

ولي او ظلم د يوه عمدي  پالن په اساس سوى دى رگنده بې ان اغلى بروس يچارډسن . په اوسني حکومت کي همدا 
تنو په پرضد يو ډول خاص تعصب او مخکنى منفي وايي  په سي اې ې او نورو استخباراتي موسساتو کي  د پ

، د مخدره "پنجشيري مافيا"ليکوال د امريکا په مالت د کرزي په حکومت کي د جنگساالرانو، .  قضاوت موجود دى
ه  موادو د قاچاقبرانو،  د کي جي بي پخوانيو جاسوسانو، او نورو بد نامو جنگي ډلو فعال او زياتېدونکى حضور او ون

د امريکا پرله پسې او مرگان بمبارۍ، ډارونکي محبسونه،  د ابو غريب، گوانتانامو، بگرام او کندهار د . ديغن
يو اساسي قانون چي عملي نه سي، : هغه ليکي.  محبسونو  رسوايي، او د امريکايي عسکرو مغروره چال چلند غندي

ه ده؟  ليکوال د امريکا په مالت د ه  ه او قومي بې د هغه اساسي قانون گ تنو سپکه  ون  کرزي په حکومت کي د پ
ای گوته نيسي ولي ته هر    )  مخ٣٢١.  (ان

  
ل د بوش د ادارې پاليسي ده:   ليکوال ليکي تانه د طالبانو او القاعده سره يو گ ول . پ تانه دي، خو  اکثره طالبان پ

تانه طالبان ندي تني سيمي د جنگو. پ ېدلي ديپدې تېرو اوو کالو کي، پ  کال د اشغال ٢٠٠١د .  نو گرم ميدانونه گر
تنو پر خالف احساسات راپرېدلى وه ن کي د پ خه را پدې خوا،په واشنگ ي  ۍ ور تنو پر خالف ددغو .  د لم د پ

کاره قاتل اسامه بن الدن ته پخپل توره او  منفي احساساتو يو اساسی عامل دا وو چي  طالبانو د القاعدې لوى  او 
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ى وولغو اى ورک تانه د امريکا په مالت . پدې سيمو کي يوه دايمي ناکراري او بې امني  حاکمه ده.   ړنه لمن کي  پ
خه نا راضه او بېزاره دي ول اعتبار او قدرت له السه .  د کرزي د حکومت  تني سيموکي حکومت خپل  په اکثرو پ

ى دى په .  امنيت خراب دى.  پراخي سيمي د مرکزي حکومت تر ولکې وتلي دي.  ورک اقتصاد کمزورى او په 
  .  والړ دى

  
خه د اسامه بن الدن توقيفول  خه پس، د بوش حکومت له طالبانو  ي حملو  مبر د تروريس په متحده اياالتو کي د سپ

تل يوال قاتل اوجاني اخراجول و غو خه ددغه  ن ې په مگر  مال عمر ، البته د اې ايس ا.  او يا له افغانستان 
ينگار وکى ي  کلي  يو گوډ او .  لمسون،د اسامه بن الدن پر ساتلو  ايي د گاون مال عمر فکر کاوه چي امريکا هم 

ه  ډالر  ه به  لري .  ړوند مال وي ه کالداري ،  يا تومن   او يا  هم  و پمن عسکر، او  انکه ، اې .  دوه يا درې 
ن د ادارې هغه ب ريدونه  ور په يادول چي  د مانيکا لوينسکي د محکمې د فيصلې د ايس اې مال عمر ته د کلن

ل و ساعته  مخکي  د بن الدن پر اډو باندی وک خه  يې فقط  يي چي اې ايس اې  .  صادرېدو   نوي اسناد او شواهد 
ه  مال.  مالعمر  تشويقاوه چي ياره  روحيات مه باېله ه!  م ينگه .ته اميرالمومنين يې.   مه وار خطا کې ان  ه    

ول  د امريکا الپي شاپي دي.   که امريکا فقط هوايي  ډزي کوي او .  امريکا او افغانستان ډېر سره ليري دي.  دا 
ي ه بمبارۍ  هم وکي ، خو واپس بېرته  خو د . ساده مال عمر د اې ايس اې همدې غوړو خبرو  و غولوى.  ايي 

تي او تاختي ته اړ ايستى هيبتناکه او دروند ږغ  مال عمر  ٥٢بي  غريب په ژوندون ژوندى ژړاندي ورک .  اخوند تې
ي. سو   . او اوس په دوربين کي هم  نه پيدا کې

  
ې خصيصه دا ده  چي  اول الس اسناد، تاريخي مدارک، او مواد پيدا کوي انگ اغلى بروس ريچارډ سن يوه  د .  د 

ويجاسوسانو، دپلوماتانو، په قضيه کي د دخيلو خلک خه زياد مواد را غون اغلي . و سره يې په  له مرکو 
ريچارډسن د کې جې بې په اسنادو کي، د روسي جنراالنو او عسکرو په خاطراتو او مرکو کي،  او د سي اې ې په 

ونونو پل پسې راخيستى دى ونو کي د مسعود د معاملو،سازشونو،  او ت د شوروی اتحاد : هغه ليکي.  مخابرو او رپو
ى وو: واني جمهورريس گوربچوف د بي بي سي سره په يوې مرکې کي وويلپخ موږ د هغه .  هو، مسعود زموږ س

ي دي ونونه السليک ک ودل . سره  ډېري معاهدې او ت ې وه، او نه يې پرې هغه د سالنگ الره زموږ لپاره امنه ک
ي وک پر موږ باندي هلته بريد وک   )  ١٧. (چي 

  
اغلي بروس ريچارډس تينه مينه، عالقه، او خواخوږي لري  د هغوى په بې وزليو، ستونزو، . ن له افغانانو سره  ر

د .  بروس ريچارډسن په خپلو ليکونو او کتابونو کي د افغانانو ننگه کوي.  او چلنچونو باندي پوره واقف دى
ى دى، او بروس ريچارډسن پر افغ.   جمهورريس بوش پر تباه کونکو پاليسو باندي انتقاد کوي انانو باندي احسان ک

ايونو پوري رسولى دى.  موږ يې دا احسان منو ، او .  هغه د افغانانو ږغ تر ډېرو  هغه د افغانانو  مظلوميت، قربان
يدي اونه  ياد ک ه دوست دى.  ک په افغانستان کي د .  د افغانانو په درد خوږمن دى.  هغه د افغانانو يو واقعي او 

ه دا چي .  د برابر او عادالنه سياسي وېش پلوي کوي.  د سولي او ثبات پلوي کوي.  مخالف دىجنگ او وران  او لن
مارانو مخالف دى ولو جگ   . د شمال د ايتالف د ډانگيانو، د مسعود د بان او مافيا، او د امريکا په مالت د 

ه آواز(  ې د يو دوست تک کل__ په تکليف ک ولو خوږ له واړو    . والسالم")   غني" ى ساز   دى له 
  

 پای
 


