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 امریکې د اور پرتوګ اغـوستـلی دی
 

America Is Wearing  Pants  of  Fire 
 

 قسمت اول
 

 ۷د اکتوبر په  ۲۰۰۱په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل په ضد ، امریکا د افـغـانانو دجهاد سره پـه مالتـړ کې ودریدله.  د 

واشنګټن په افغانستان بربــڼـډ یرغل وکړ او خپلې  خورا نوې وسلې یې خاصتاَ د پښتنو په غرونو،کورونواو څارویو وازمایلې. 

یې وغوالوه. د امریکې د ملي امنیت د جرګې په « بابای ملت»ه یې د املـوکو په تول کې  تیر کړ او په زوړ پاچا مّحمد ظاهرشا

 «دو ِستم»او «... کوچنی قبیلوي مشر»)فیګر هیډ(، جاللت چپن حامد کرزی «  تش مشر»بحثونوکې پاچا مّحمد  ظاهـر شاه 

 یوسړی ګڼل شوی و چې له هرچانه پیسې اخلي.  

(، ورته تاریخ بیا په اوسني )د امریکې له خوا په یرغل شوي( ۱۹۷۹-۱۹۹۲وروي اتحاد په ضد د جهاد په مهال )د نیواک ګر ش

واني )ماینرترایبل لیډر( جاللت چپـن حامد کرزی د پخ« کوچنئ قبیلوي مشر»افغانستان کې وینې و زبیـښلې. امپراتورې امریکې 

لقب بسنه  په« بابای ملت»کړ چې د ویست او بیایې پرې پاچا دیته اړ ې کابل ته ننپاچا مّحمد ظاهرشاه د ملي اعتبار د چترۍ الند

)فیګـر هیډ( شو او په جاللت چپـن  د ولسمشر او  پیسه « تش مشر»وکړي او له نورو ارزوګانو نه تیـر شي. په دې ډول پاچا 

بیلوي کوچنی ق» او« تش مشر»او دنیا څښتن شو! د  نافغانستان د خپلواکۍ په بـیـه د دیـډول د دې مشر پیرزوینه وشوه او په 

نومونه  د پخواني پا چا او حامد کرزي لپاره د امریکې د ملي امنیت په جرګه کې رامنځته شوي وو. دغه شان، هلته دو « مشر

و غټ مجلس نو په یستم یو سړی ګڼل شوی و چې له هر چا نه پیسې اخلي. ډاکتر زمان ستانیزي په سهیلي کلیفورنیا کې د افغانا

کالونه د نیما یي په شاوخو کې وینا اوروله(  ۱۹۹۰کې )چې استاد عبدالستار سیرت پکې د پخواني پاچا د استازي په څیر د 

 .ستم ووایه« دو»رشید دوستم ته 

د  یګڼه وه چېد جاللت چپـن مکیاویلي په دوره کې له غیـرت ګالنو نه پیسه ګالن جوړ شول! دا د معنوي امپـریالیزم لویه ښ

غیرت ګالنو د هیواد دوستې جذبه یې د پیسه ګلۍ له الرې پنچر کـړه او په دې ډول د پیسه ګلتوب له الرې ټول نظام په غلواکې 

واوښت. دیته تحوالت وایي. د دغو تحوالتو یو کوچنئ دالل زلمی خلیل زاد و چې سترګې یې په باروتو تورې کړې وې او له  

-۲۰۰۹لمبې لمبې خوت! په یرغل شوي افغانستان کې، خلیل زاد د امریکې د غـلواک )جورج ډبلیوبوش مخ بشرې نه یې غضب 

و! یعنې چور یې کړه او د ځان « چـور آبـاد»و. هغـسې کرنیل خودمختار چې غـټه اختراع یې « کرنیل خود مختار( »۲۰۰۱

دلته جاللت چپـن ته مکیاویلي نه وایم، ځکه هغه  د خپلې زمانې   لپار یې آباد کړه. دا د معنوي امپریالیزم بله ښیګڼـه ده! نور زه

خیانتونه او  په شرایطو کې هیواد دوست و، خو حامد کرزی ټـنګه سری و. د خلیل زاد او جاللت چپـن د ګـډ کـار جنایتونه،

 دسیسې به راتلونکې هیوواد دوست افغانان راوسپـړي.

راهیسې په غـلستان او فسادستان اوښتی دی او پخپله د نړۍ غټه یرغلګره امریکا پکې  له  اکتوبر ۲۰۰۱په افغانستان کې چې د  

 «دوهـم مفکـر»شوې ده،  همدغه امریکا د نړۍ « درپچال»او «َپـکـو»له پنځلس کالونو راهیسې د کابلۍ فارسي په اصطالح 
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د بیروت له ښوونځي نه راوتلي دي. ځینې  اشرف غني ته اړ شوې ده. خلیلزاد، غني او انوارالحق احـدي درې واړه لومړی

وایي. یو چا راته وویل چې ګوندې امریکې  دا ځل فاروق اعظم په « بیروت خیل نابغه ګان»افغانان په ټوکو کې درې واړو ته 

ولسمشرۍ ټاکلې وای ځکه هغه لومړئ زده کړې په بیروت کې کړې 

س او زجر دي، د ټـول افغان ملت په کلتور او د دغه ملت په احسا

پـوهیـږي او پرې کړیـږي! دوهم مفکر  له ویرې دوستـم د ځان  سره 

ټلوال کړ او خپل مرستیال یې وټاکه. په دې وروستیو کې دوستم 

امریکې ته د سفـر اراده لرله، خو هغه ته د راتګ ویزه ورنکړل  

شـوه، په دې دلیل چې دوستم د جنګ په جنایاتو تورن شوی 

پاسپورټ د عکس په څنګ کې وینئ چې ویزه  دی.الندې د دوستم د

 ده« رد شوې» یې 

Illustration on the Obama administrations denial 

Rashid president -vice Afghaniof an entry visa to 

Alexander Hunter/The Washington by  Dostum

May 17, 2016  Times 

 

 ا کې د جمهوري ګوند غړی کانګرس میـن رورباکرغمجن شوی ديپه دغه اړه په سهیلي کلیفورنی

 
 

Betrayal of an Afghan ally: 
 Vice President Dostum is denied a U.S. visa 
By Dana Rohrabacher [Rebublican Congressman] 
 
Washington Times Tuesday, May 17, 2016[28/2/1395 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. 11, 2001, 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 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. 
 

( د ویناو لیکوال و. رورباکر چې  د امریکې په کانګرس کې د ۱۹۸۱-۱۹۸۹کانګریسمین دانا رورباکر د ولسمشر دانالډ ریګن)

یې  ولسي جرګې ته په خپله وینا کې د ۱۵زییز د اکتوبر په  ۲۰۰۹کلیفورنیا ایالت د اته څلویښتمې انتخاباتي سیمې  وکیل و، د 

داسې څرګنده کړې وه: په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او او د نیواک  په  افغانستان په اړه خپله ستراتیجي

« وند افـراطي اسالم روزنت» اوږدو کې به د امریکې مرستې د پاکستان د استخباراتو)آې. ایس. آې.( له  الرې ورکول کیدلې چې 

http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/afghani/
http://m.washingtontimes.com/topics/alexander-hunterthe-washington-times/
http://m.washingtontimes.com/topics/alexander-hunterthe-washington-times/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/afghanistan/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/rashid-dostum/
http://m.washingtontimes.com/topics/afghanistan/


  

 

 

 6از 3

وپ ]پاکستاني استخباراتو[ له الرې خورا افراطي اسالمیستانیانو زموږ ډیر عسکري لوازم به د دغه ګر» )هاټـبیـډ( و او دی.  

ته رسیدل....اساساَ د امریکې مرکزي استخبارات په عراق او شام کې اسالمي دولت]آیـزیس[ ته قدرت ورکوي چې اسالمي 

« فاشیزم اسالمي»له  ښایي چې«] په افغانستان باندې د پاکستان تسلط خوندي کړي.» او دغه شان « فـاشیزم پرې غښتلی کړي

 نه یې مطلب د امریکې د اسالمي ملګري )سعودی عربستان( وهابیزم وي؟[.

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  ولسمشرریګن  د لیکوال  او وروسته کانګریس مین دانا رورباکر له یاده وتلي دي چې ولسمشر ریګن د افغانستان د مجاهدینو 

کې د ولسمشر رانالـډ ریګن سره په سپینه ماڼې کې ولیدل: ولسمشر ریګن وویل:  ۱۹۸۵ په اکله څه ویلي وو! افغان سرتیرو په

 :یعنې« دا ښاغلي د امریکي د موسسو پالرونو معنوي معادل دي.»

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

 

[ له غټې هڅې ۲۰۰۱تر ۱۹۹۳ې] د ولسمشر بیل کلینټن په مهال:  زییز په پای ک ۲۰۰۰د کال »دانا رورباکر لیکي چې: 

له دغې غوڼډې وروسته پاچا  و ]افغاني؟[ ډلو پکې برخه  لرله.وروسته،  یوه غوڼډه وشوه چې په غیر له طالبانو نورو ټول

اره ستنـیـږي. لویه جرګه ... زییز په جوالی کې د لوې جرګې  د رابللو لپ ۲۰۰۱ظاهرشاه موافقه  وکړه چې افغانستان ته بـه د 

باید په هغه سیمه کې راوبلل شي چې  د کوماندان مسعود په ولکه کې وه. دغه توافق رامنځته شو ، سره له دې چې د کلینټـن 

[په تماس کې وو، کله چې هغه ]مسعود[ خپل ۱۹۸۱-۱۹۸۹اداره یې په  ضد وه.... موږ د  هغه ]مسعود[ سره د ریګن په مهال]

 ( د وینا لیکوال و[. ۱۹۸۱-۱۹۸۹]هغه مهال دانـا رورباکر  د  ولسمشر ریګن)« ولیـږه چې ومې ویني.ورور را

“… 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.” 
 

( د ٪۹۰( کې د افغانستان د خاورې  نږدې نوي سلنې )۲۰۰۱زما ځیرکیار لپاره د اریانتیا خبره داده چې که څه هم هغه مهال)

( ٪۱۰وې، د افغانستان پخوانی پاچا مّحمد ظاهرشاه دې دیته چمتو وي چې د مسعـود په تقریبا لس سلنې )طالبانو په ولکه کې 

خاوره کې دې لویه جرګه راوبلله شي او هغه دې هلته په  لویه جرګه کې ګډون وکړي!؟ دغه مهال به مسعود  د خپل امنیت له 

ه پنجشیر کې. یو څوک چې په خپله محدوده سیمه کې له ځان نه دفاع امله  ډیر وخت د تاجکستان په کوالب کې استوګن و، نه پ

 نـشي کولی، څنګه به لویه جرګه او د چا په ګډون راوبلي؟!

د لو نه ګیلو او په ځای یې د اسالمي جمهوریت له ټین دیپه ایران کې د شاهي نظام له ړنگزما ځیرکیار د معلوماتو له مخې،

نټرال کمنانډ( رامنځته شول. په دې ډ ول منځنی ختیز دمرکزي قواو د پاملرنې یو تشکیالت ) سوروسته، د امریکې  د مرکزي قوا

صر وادونه راځي : د میاصلی ساحه شوه . اوس د مرکزي قواو د مسولیت په ساحه کې ) اَیریا آف ریسپا نزیبیلیټی ( الند یني ه

کزاخستان په   هیوادونه دزي اسیا ــاو د شمال  خواته د مرک ،انستانــوادونه، پاکستان،افغــیول منځني ختیز هـپه شمول د ټ

درې نورکمانډونه هم  موجود وو: د اروپا کمانډ،  ،ټې له بخولې نه د مخهید سپتمبر د یولسمې ن ۲۰۰۱د زییز کال شمول. 

نور  کې  رانغاړي، دوهپالن چې په خپلو کتابونو کې عسکري او بهرني اړیکفیک کمانډ، او سهیلي کمانډ . رابرټ  ډي  یَفس

تړلی  پورې کمانډ ونو  په شان  په دفاع وزارت ږي چې د  نورو څلوریـ: یو یې شمالي کمانډ نوم ولې دهکمانډونو ته  هم گوته نی

تو  وړاندې، د  خاصو عملیانه بخولې ۹۱۱ه ـنه راځي . ل رسـکانگ دی  چې بود جه یې له عملیاتو  کمانډدی،او د وهم د  خاصو 

غلیو ٫و ـپه  اوسط  ډول  به  پکې  نهه  تن» واد ونو  کې عملیات   کول  چې  ی(  ه۱۷۰کمانډ  په  کلني  ډ ول   په  یوسل اویا)

د معلوماتو لپاره ولولئ : رحمت ر بی زیرکیار، د نوي  رابرټ کپالن شنلز (. دی)کوایټ  پروف« برخه اخیستله  ،،چارپوهانو 

خپرند وی د پښتني  زییز.۲۰۰۵تر ۱۹۸۹:مریکې د امپراتورۍ لپاره فکرونه، ستراتیجۍ، پالنونه او غولونېسیاست الجبره : د ا

  . ۲۰۰٦ښور یپ -چاپځای د د انش خپرند وی ټولنه .جرمنی - د ودې او پراختیا   ټولنه رکولتو
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هزاره »جنرال عبدالرشید دوستم، «  اوزبک :» ژني  یالنگ  د شما لي  ټلوالې  مشران  داسې  راپـجنرال  دیامریکایي     

د شمالي قصاب » جنراالن   اسماعیل خان او فهیم خان. جنرال د وستم «  د وه  تاجک سني» جنرال  کریم خلیلي ، او « شیعه

وم وېستلی ژباړه وي چې د وستم  پرې په ملت کې ن ،،لم َجم یگ ٫٫بوچر آف دي نورت [ لقب گټلی و ]ښایي دا به د «  ] 

مانۍ ید ل او  بې له پښیجنگ» رو  پنځه  ویشت  کلونو کې هره  ورز  په جنگ  کې اخته وو. یهغوی هر یو په ت ځیرکیار.و[

ور د ېم  [. د دې لپاره چې  ـالیف فد اَوټ  رېمورز، واز اَ  وئ  آف ینگ ، اَنډ  کیلینگ ویـ]فایټ.«  وژل د هغوی د ژوند طرز و

هر » النگ  لیکي  چې هغویـجنرال  دی  امریکایي  د  مشرانو د  کلکتیا  او  بې رحمۍ  اندازه  مجسمه  کړي،د شمالي  ټلوالې 

ډ یو په   د غون مزار شریف  [.یچ هیوینگ  پِیرزوَنلي کیلډ کلوز  ټو فیفټي مین اِ ]  «ږدې پنځوس سړي وژلي وو.ـیو شخصاْ  ن

 مــد وست ډ ه کې ناست و. دــکې  د وستم  د  امریکې د خاصو قواو سره په غون  څوکه غونډ ۍ  پهږکې پروت و . د ېوې یـغ

په خپلو رواجي جاموکې هغوی د  چنگیز خان د »رتیب شوي وو. تواره  عسکرـنه ســغه زر تــپه د رې کتارونو کې د ه شاته

 ړهجنرال  فرانکس  اشاره وک رال دیالنګ مشرد جن .«ړۍ لیدلې وه یـړۍ د یارلسمه  پیـیوویشتمې پ   ل.دیوځ په شان  بر ېښـپ

زانه   خ ټلوالې د مشرانو  سترگې په  پټه ، او د  شمالي  « رۍ  نه ټوکر لرې کړ یـډ »ایجنټانو د  ډ الرو  له   .اًئ .آې.اود سي

  .وېـوږې شـخ

ړبیـدلي ګ ا چې  پهد گوته نیسي او هغه د کتاب لیکوال جنرال  د یالنگ په افغانستان کې د ېرغل په مهال یو مهم عسکري ټکي ته

ټ یحتماً، باید موږ د هد فونو یو لیست]ټارگ» ونه  موجود نه وو چې  په ویشتلو او ویجاړولو وارزي . ـافغانستان کې داسې هد ف

ر د انالد  ـیاع وزـد د ف.«. موږ  ټولو  به  ورته  سرونه  گرول »  دغه لیست ترتیبول هغه څه وو چې  د« لیسټ[ درلودالی.

 «پیدا یې کړئ»ویل چې  هډ بـرمسفیل« څ نلرل. یموږ ه» پسې اړم و، خو « ونو ـدفـډ ېرو ه» ( په ۲۰۰٦تر  ۲۰۰۱رمسفیلډ) 

د لې ید طابانو رژیم چې  یو څو گړب ]رید ونو الندې ونیول شي.ـبان  دې د بــد ونکي طالیـمات شوي او تښتیعنې م (. ی)فاینډ د 

بونه) ابادۍ ( لرل او په  دې ډ ول د   ویشتلو   لپاره د  واقعي  عسکري هد فونو د  کمښت  په  یپوځي س وسلې او ورا سته

ې درن خوراړۍ  نوې ، د قیقې او یـافغانستان کې د یوویشتمې پکلک  ژوبل شوي ناروغۍ  اخته و،  نو بیا  ولې  امریکې په 

  .ځیرکیار -[ه لپاره وې؟د ماشي د څـوسلې وکارولې ؟!  د ا د ومره مستي او ب

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 25, 2004), xvii + 222 pages.    

    

 :رنتسن ( کتابید جگړې د ډ گر د  کوماند ان ) گیري ب ی.أ .آې .سي د
 

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(27 December, 2005), pp.xviii + 328 

 

ې بن ده وظیفه دا وه چ ر کړی دی .دیبیرنتس د سي آې أئ په پټ اسخباراتي خدمت کې یې له شلو کلونو نه زیات وخت تگیري 

  جنرال ټامي فرانکس مخصوصه عسکری الوتکه الد ن  مړ یا ژوندی السته راوړي . د امریکې د مرکزي قواو د ستر کوماندان

جنرال محمد قسیم  خان   اړي کېګد ېس ی(. په  مرس۳۰/۱۰/۲۰۰۱)ناستلهیښک د تاجکسستان دوشنبه  ښار په هوایي ډګر کې

 . چې د احمد شاه مسعود  ناستن و یدراورس

ه پښتو ته پ« نوم]». (یسدـف -افسانوي مخلوق ته ورته ده ) نوم« یو لنډ ي او غټ مخي»ره ید فهیم څ لیکي چې یري بیرنتسنګ

یو افسانوي، تصوري په تن  کوچنی او غټ سری مخلوق دی چې د « م نو» کې  ښایي ګورګټۍ )مړی خوره( وویلی شو. 

 [ـ ځیرکیار.ویل شوی دی .« دیو...گورزاد جن زیر زمینی،»په فارسي کې ورته  زمکې الندې ژوند کوي او خزانې ساتي.

  ۱۳۷٥م، پاییز فتـفارسی.محمد رضا باطنی با د ستیاری  فاطمه آزرمهر، تهران، چاپ ه -ولولئ: فرهنگ  معاصر انگلیسی

“Gnome-faced Fahim stated emphatically that the Taliban would not surrender.” 
  

په غونډ ه  کې فهیم  د خپلو  جنگي خد متونو  لپاره  له  ( .۲۰۰۱،اکتوبر/۳۰جنرال فرانکس په الوتکه کې پیل شوه )  غونډه د

د   نگیري بیرنتس عملیاتگر .أئ .آې .ړه .  په دې موضوع کې د سيــورته کــرو د غوښتنې خبره راپــفرانکس نه د زیاتو ډال
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ایرانیان او د  د وی  افغان  ترورز »ټلوالې  د مشرانوپه  اکله داسې نظر  وړاندې  کوي :  شمالي د  «مخې تجربې له »  ېخپل

ې  تناهي هڅو  کټې لپاره  په الیګهر شی د  خپلې   یان  ټول  د زړه  له کومي  غالۍ  خرڅوونکي  دي . د  د وی  په کلتور کې

.] د بیرنتسن وینا داسې بریـښي چې د شمالي ټلوالې مشران افغانستان د غالۍ په څیرپه «وهلو[  لپاره چمتو دی  چنهد  معاملې ] 

  .ځیرکیار -اوږه  اچولی دی اوخرڅوي یې.[

“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.” 
 

)خوشان :چټیات، اپلتې،  خوشې  « لشیتـب  »جنرال  فهیم چې  زیاتې ډ الرې وغوښتلې، جنرال فرانکس خپل عکس العمل په 

اوه . بیرنتس فهیم  ته په فارسي  وویل : ګخپل  سیگرټ یې  ولاو  الوتکه  کې له  غونډې نه ووت،  هشو،پ ګج خبره ( وښود،

    . «زنیدـچانه ن»
 

په شان،  جنرال   فرانکس  هم د  جنرال   گیري  بیرنتسن د ستر کوما ند ان  جنرال  ټامي  فرانکس  کتاب مرکزي  قواو د د

مه  س»  په   سر کړی  و او  خپله  ږیره  یې « کشمیری پکول  » کړې ده : که څه هم  فهیم  )تبصره(ېرهره  بډ یفهیم  په څ

 ده.یمافیا ِا ینفورسر( ته ورته برېښ«) د ما فیا کوماندان » وه ، هغه «  کړې 

 General Tommy Franks, American  Soldier.  New York, NY:  Regan Books/Harper Collins,  August 
3, 2004. 590+ pages. 

 

 »د ېس گاړي کې راورسید . فهیم دلته غونډې ته راغلی و چې یمرس« وړو کې پټد» سره په یو « مالیې وزیر»فهیم د خپل

 رانسکور  شی، اوناڅاپه   رې  د  طالبانو  پاڅونییانې معامله وکړي . د جنرال فرانکس اند ېښنه داسې وه :  که  چ« نګیبار

د » ه ب فغانستان،  ا« شې  ته ورود انگيتاجکانو،  اوزبکانو  اوهزاره گانو نه جوړه شوې ده د کابل ت»  ټلواله   چې   شمالی 

 یانې:. يو گرېوانپه  الس« اکثریت سره  د پښتون پکې به *لیتونهـاقشمالي » ونښلي  چې  په لومو کې« جنگ یوه بل  د اخلي

 .زـپشتون ټيـوریـَمج نستیاَگ زـشنـفک نورترن

مد رضا فارسی. مح-ویل کیـږي: فرهنګ انګلیسی« اقلیت،دسته،باند»ري کې فکـشن ته فارسي ډیکـشن -*(په یوه انګریزي 

                                         .۱۳۷۵باطنی. تهران،فرهنګ معاصر. چاپ هفتم: 

خپله پ  د فعالیتگر گیري  بیرنتسن  په شان، جنرال  فرانکس هم د شمالي ټلوالې په  تجارتي  خوی پوه شوی و. .أئ .آې .د سي  

   (.زـګرَ  آف دي  پرایس ډ یسکسو ـټټاېم « )ږوـږېـوغ بیه و  پهیچې د  غال دید  دې  وخت  را ورس»  د جنرال فرانکس په وینا،
 

 :دسن معلوماتد امریکایي بروس ګ. ریچار

ریچارډسن چې یو دقیق ژورنالیسټ او تحلیلګر او د سولې پلوي و، لیکي چې د شوروي پوځ  یو افسرچې  پټ نوم یې ویکتور 

دمجاهدینو یو تکړه کوماندان غوره »کې یې  په یوه مرکه کې وویل:  ۱۹۸۴سووروف و لویدیزې نړۍ ته وتښتید او په کال 

و استازولي وکړي. هغه به د عسکري او اقتصادي مرستو له الرې حمایه کـیـږي او سر شوی دی چې د شوروي اتحاد د ګـټ

بیره په دې  د شوروي استخباراتو ټوله همکاري به ورته رسیـږي. د هغه رول به دا وي چې چې خپلو خلکـو ته بـه اتل وي، په 

چې « دغه پالن دومره پټ دی»ف زیاتوي چې  سوورو«داسې حال کې زموږ لـپاره بـه د دوه اړخیـز ایجنټ په څیر کارکوي.

 :د اقتباسونو لپاره ولولئ« ر نشي.ډیر لوړ رتبه مامورین به پرې هم خب»د شوروي اتحاد او د افغانستان د خلکي رژیم 

Bruce G. Richardson, “Historical Briefs III”, Afghanistan Mirror, No. 30, February- March 1993, p. 7, 
published in Montclair, California . For more information on Massoud’s cooperation with Soviets see: 
Ibid., “The Myth of Massoud”, in :Larawbar.com(2013-07-30); Afghanistan: Ending the Reign of 
Terror(Bend, Oregon:Maverick publishers, 1996); “CIA: Global Drug Trafficking,Terrorist 
Affiliations,Political Assassination…Resolution by other (Unlawful, Unethical and Immoral) 
Means”, in: Tolafghanistan.com [published in Germany: 11 April 2015]. Also, consult former 
Soviet  General Alexander Antonovich Lyakhovsky, Tragediya Afgana, 1995 (Afghan Tragedy and 
Valor). 
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اناتولي تکاچیف  ول کرنیلپه اپریل کې بازارک ته راځي چې د شوروي پوځ د استخباراتو د مس ۱۹۸۰احمد شاه مسعود د 

 .امضا کړي دسره لومړی ډزبن
 

اپریل  ۲۷= ۱۳۵۷غویي  ۷دتا ]لیکي چې له خلکي کو *(۱۹۹۸بروس ریچاردسن د خپل لومړي کتاب په دوهم چاپ کې) 

لمریز[ ، په کابل هوټـل کې د امریکې  ۱۳۵۷سلواغه/دلوه  ۲۵]۱۴د فبرورۍ په  ۱۹۷۹[ نه نږدې لس میاشتې ورووسته د ۱۹۷۸

په اپریل کې د کابل هوټل د پخواني مامور او شاهد  ۱۹۷۹سفیر ادولف َدبس ووژل شو. له دینه نږدې دوه میاشتې وروسته د 

د غړو سره په کابل هـوټل کې وکتل. که څه هم د دغې لیدنې نتایج نه دي  لې،  احمد شاه مسعود د شوروي پوځله خوعبدالکمال 

د دواړو خواو  په لومړیو شیبو کې ۱۹۸۰ی و چې د تر منځ دا تماس بـه یو لوښ ل شوي، د مسعود او شوروي پوځیانوراسپـړ

 :لمن لـیک ۳مخ کې  ۶۳په  – د تړون سریـز  تفاهم ته الر پرانیزي تر منځ
 

*) Bruce G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror. Bend, Oregon: Maverick 
Publications, 1996,second revised edition 1998 
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