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 دی اغـوستـلی پرتوګامریکی د اور 
America Is Wearing  Pants  of  Fire 

 مه برخه او پایهود

 

 

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

فبروری کې په امـریکا کې یـو په څیـړنه کـوټـلې کتاب راووت: سـټیـو ُکـل، د  وشـړي او ملکـیت  په 200۴ل کاد 

یې ونیسي. عبد الرحمن چې پخوانی موئیستي تجسم  یې  فضل احمد پنـاه و، د پورتني تبعیضي سیاست اعالمیه 

ه ناراحت کوونکي ډول هغـې ژبـې ته )شورای نظار مانیـفـیستو( لیکلې وه. په دغه اعالمیه کې کارول شوې ژبه پ

د شورای  مـخ. 71ورتـه وه چې د هـیـټلـر په جرمني کې د یهـودانـو د ټـول وژنـې )پګـروم( لپاره کارول کیـدله. 
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https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Zirakyar_R/r_zirakyar_amriey_de_or_par_tok2.pdf


  

 

 

 7از 2

کړه. پیښور،   ضد اعالمیه د بغالن پخواني ښاروال او مجاهد سید باقي الحق حسیني په ډاګه –نظار دغه پښتون 

  :اعالمیه په غیـږ کې نیولې او د هغه سره یې عکس اخیستل شوی دی. ولولئ سید حسیني دغه.1۹۹0

Bruce Richardson:” Afghanistan A Search for  

د سپتمر د لسمې نیټې پورې د امریکې د مرکزي  2001پیـریانو جنګونه: له شوروي یرغل نه  د 

له امر صاحب نه . 200۴ین پریس، استخباراتو، افغانستان، او بن الدن پټ تاریخ. نیویارک: پینګو

 :ځیرکیار –مطلب احمد شاه مسعود دی 

Steve Coll,  The Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, 
from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York: Penguin Press, 2004.)  

 

 .د استخباراتو په مفهوم کارول شوی دی« پیریان»د کتاب په سرلیک کې 

و، بیا په اسالم  اباد کې هم  د د دغه ( 1۹88-1۹۹0ګیري شرون چې په کابل کې د سي. آې. أې. د څانګې مشر ) 

( 200000) دوه سوه زره آ. کیشاه مسعود په سي. آې.  احمدسربیره پر دې چې  (.1۹۹۶-1۹۹۹سازمان مشرشو)

د » نهه سوه زره( ډالر )۹00000« ګیري شرون پخپله»د مې په میاشت کې  1۹8۹ره، د کال ال« معاشپه » ډالر

شرون له مسعود نه هیله وکړه چې  د سالنګ سړک دې چې له شمال نه کابل « مسعود ورور احمد ضیا ته ورسول.

اشتني معاش به دغه د خبرو اترو په لړ کې  مسعود ومنل چې سر بیره د هغه په می« غوڅ کړي]وتړي[.»ته ننوځي 

د »ډالرو په مقابل کې اجراکړي. په اسالم اباد کې ګیري شرون پخپله دغه مبلغ ( ۵00000کار د پنځه سوه زره)

نیټه وروسپاره.] کیدای شي چې د مسعود دغه  ۳1د جنورۍ په   1۹۹0په پیښور کې د کال « مسعود یوه ورور ته

د معلوماتو له مخې ، مسعود د سالنګ الر ونه وتړله. ګیري شرون ورور به یحیی یا احمد ضیا وي د سي. آې. أې. 

 وشکول:  »به ویل چې مسعود ورنه نیم میلیون ډالر

But Massoud’d forces never moved.  
 

له ریچارد کالرک نه واورې چې شل کالونه یې د امریکې په دفاع وزارت کې او د بهرنیو چارو په 

نه د اکتوبر د  1۹۹8وزارت کې، او لس کالونه یې په سپـینه ماڼۍ کې تیر کړي دي. کالرک له 

 پورې په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت په جرګه کې د ټـروریزم په ضد چارو کې لوړ او پوخ 2001

ګڼل کیـده. کالرک د بن الدن په مقابل « د تروریزم په ضد تزار»مامور و، او په مسلکي کړیو کې 

په اوړي کې د دې پـه ضـد و چې د 2000کې د کلک سیاست په پلي کولو ټـینګار کاوه. خو د کال 

مسعـود عسکري ټلواله جوړه شي. دلیل یې دا و چې د احمد شاه  « ژوره»احمـد شاه مسعـود سـره دې 

د نشه یي موادو ګـرځـنـده »وه. هغوی « د خلکو یوه ډیره ښه ډله نه» ډله یانې شمالي ټلواله 

ـرز[ دي. هغوی د بشر په حقوقـو تیري کوونکي دي. هغـوی یو قـومي اقـلیت  نَ ســوداګـران]ډرګ َر

روسته و«. جوړوي. دا یـو داسې شی نه دی چې تاسې به پرې  د ملي حکومت جوړول راوڅرخوئ.

رباني په واکمنۍ کې[ په  -کې یې]د مسعود 1۹۹۶له دې چې بن الدن له سوډان نه ووت او په 

په سپتمبر کې په کابل کې د دفاع د وزیر  1۹۹۶افغانستان کې پناه ځای ومیند، ګري شرون د کال 
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شوي احمد شاه مسعود سره وکتل. د دغې کتنې هـدف داو چې مسعود دې خپل او له نورو نه راټول 

 .چیچونکي توغندي په امریکا خرڅ کړي او په بن الدن دامریکې لپاره مخبري وکړي

لـه افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتـلـو نه وروسته، امریکې نه غوښتل چې په افغانستان کې 

دې د سیاسي اسالم پلویان )لکه حکمتیار( واکمنۍ ته ورسیـږي. د سعـودي عـربستان استخباراتو له 

راهیسې د امریکې د نوي پالن د لګښتونو په پوره کولو کې برخه لرله، خو د مسعـود په اړه  1۹۹0

یې پـه دوه دلـیلـونو ښه نظـر نـه الره: یـو داچې ) که څه هـم مسعـود سنـي مـذهـبه و( پـه کـلتوري 

لـحـاظ د فـارسي ژبـې له الرې ایـران 

تـه نـږدې و. بـل داچې د مسعـود پـه 

ـي ټـلوالـه کې شـیـعه ګان شـامل شمال

وو چې د ایــران ســره یې مـذهـبي او 

ژبـنۍ اړیـکې لـرلې. امریکې د 

ولسمشر بیل کلینټن د لومړي پیر 

راهیسې، مسعـود د دې لپاره ( 1۹۹۶)

انـدې  استعمالولو چې په بـن الدن بـ

ورته مخبـري وکړي او یا یې ووژني. 

مسعود هڅه کوله چې امریکه د 

خود امریکې حکومت په دې انـد و چې مسعود نه  –لـبانو په ضـد څرګند جنګ ته راوپاروي طا

 طالبان ماتـولی شي او نه له کابل نه افغانستان اداره کولی شي.
 

  :ریچاډسن: مسعود د شوروي اتحاد/فدرالي روسیې په لوبه کې
 

تکړه امریکایي ژورنالیست او سوله دوست محقق بروس ریچارډسن په الندې دوه کتابونو کې د 

 شوروي اتحاد/فدرالي روسیې او د احمد شاه مسعود ترمینځ همکارۍ را برسیره کړي دي 

Brucde G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror. Bend, 
Oregon: Maverick Publications, 1۹۹6,second revised edition 1۹۹8; Bruce G. 
Richardson, Afghanistan: a   Search forTruth. Fourth Revised Edition. Free 
Forum Publications/Canada, 200۹ 
(Source:  Bruce G. Richardson, Afghanistan: A Search for Truth, 200۹) 

 

په اپریل کې بازارک ته راځي چې د شوروي پوځ د استخباراتو د مسول کرنیل  1۹80احمد شاه مسعود د 

 اناتولي تکاچیف سره لومړی ډزبند  امضا کړي

، په پخواني [1۳7۴زمری  2۳]1۴د اګست په  1۹۹۵د امریکې په بـاستن ښار کې، بروس ریچارډسن د 

کې  د ماسکو په پوهنتون کې  د تاریخ پوهاند او د کی جی بی عملیاتګر [ 1۹17-1۹۹1شوروي اتحاد  ] 

مسعود زموږ]پخواني شوروی اتحاد[ »اناتولی سـودوپالتوف سره  مرکه وکړه. ریچارډسن ته یې وویل چې 

په  کېه[ الر وه. دغه شان هغه ]د مسکو[ په فرونـز عسکري اکاډیمي لپاره په افغانستان کې غیر رسمي ]پټـ

 «اوګونیوک»معلومات د ارتیوم  بوریک له خوا په پټ نوم د خپلو مهمو اشخاصو سره تحصیل وکړ. دا 
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، لمن لیک 1۳مخ  -« کې1۹8۵یا  1۹8۳کې خپاره شوي وو. د نیټې په اړه ډاډه نه یم، کوم وخت په 

 201۵یست ګ1 2۹اینټر نیټ: .۳

د مارچ   1۹۹2پـه] عکس کې کیڼ اړخ ته لکه چې کوم پرچمي پوځي وي او شاید مسعود ته به  د

 .ځیرکیار –په وروستیو او د اپریل په لومړیو ورځو کې د کابل د نیولو مشوره ورکوي.[ 

ـنه  ډاکتر عبدالرحمـن چې په فـضل احـمـد فـناه هم مشهـور و، د مسعـود سره  په قبـیله پال

تنوسنتریزم( کې غبرګ شوی و. د دواړو همکاري په دې راچاپیره وه چې په شوروي پوځونو  ِ )ا

 باندې د نورو مجاهدینو د بري مخې ته پاټک واچوي، په شمال کې میشت پښتانه

 Truth, 200۹, between 215-217 pages. 
 

په پخواني شوروي اتحاد کې د شوروي یوکراین د کی. جی. بی. مشر ډاکتر الیکسانـدر فـیدوتوف له 

وروسته د خپلواک یوکراین د امنیتي خدماتو مشر شو. نوموړی په دې نظر و چې د احمد شاه  1۹۹1

َ » مسعـود شورای نـظار له مسکو نه  یاسي د س»د دې لپاره چې د مسعود « الهام اخیستلی و ظاهرا

اتـوي:  ۶مخ، 7۴کې د نورو د عملیاتو مخه ونیسي. « سلطې په مقابل لمـن لیک. ډاکتر فـیـدو تیـف زیـ

َ پیـژندل»شوروي موظفـین ) چې ځینې یې  پـه ټوله اشغالي دوره کې  د مـسعـود د «( ما شخصا

 .مخونه7۴-78، 1۹۹8حفاظت لپاره ټاکل شوي وو. ریچاډسن، دوهم چاپ 

 2۴=1۹۹۴اپـریـل   1۳(کې« ماشـوفـسکی کـمسـومـول»بوریس ګروموف په  شوروي کوماندان

مسعود له ډیر وخت راهیسې زموږ سره اړیکې لرلې او زموږ د »هجری لمریز( چې 1۳7۳وری 

َ  د یوه کال لپاره زموږ مامورانو د هغه سره په خبرو کې وو او  اغیـز استازی)ایجنټ( و. تقریبا

د اوږده وخت لپاره مسعود هغه څه وکړل چې موږ ورته ویل.... په هغوی ګډې پریکړې وکړې. او 

کې موږ خپل هدف ته ورسیدلو: موږ د احمد شاه مسعود سره داسې اړیکې ټینګې کړې چې  1۹82

َ د احمد شاه  1۹82له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو پورې  پاتی شوې.... په  کې شخصا

غـوڼـډ د اشخاصو تر منځ  تړون رامنځته شو. د دغه تړون له  مسعـود او د شوروي اتحاد د څلورم

مخې مسعود د دې مخه ونیوله چې په سهیلي سالنګ کې د شوروي پوځ د کاروانونو په مقابل کې 

فعالیت]بریدونه[ وشي.... مسعود خپل پلویان له دې نه منع کړل چې د کابل ]د حکومتي قواو[ په ضد 

ل ټول زور] د حکمتیار د مشرۍ الندې[ د اسالمي ګوند د غوڼـډونو وجنګیـږي، او ]پر ځای یې[ خپ

مخ. ]ګروموف د څلویښتم  پیاده غوڼـډ کومندان و او په افغانستان کې یې درې  8۴« په ضد وکاروي.

تیرې کړی وې، او نوموړی  وروستنی ( 1۹8۹تر  1۹87، او 1۹8۵-1۹8۶، 1۹80-1۹8۳دورې ) 

دوستۍ »د امو سیند له   (1۳۶7سلواغه/دلوه  2۶)1۵ورۍ په د فبر 1۹8۹شوروی عسکر  و چې د 

ُل  ر.ځیرکیا-نه تیر شو.[« پـ

  کی:احمد شاه مسعود د ډاکتر کوچي په کتاب 

یرغل شوي افغانستان د اوسني ولسمشـر ډاکتر اشرف غني تـره  کیـږي، د کوچی  مډاکتر عبـدالـقیو

په کابل کې کـومه رسمي وظیفه هم لري او یو  کتاب یې هم خپور کړی دی:سیاسي ستونزې او زما 
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د خـپـرنـدوی . ]۳۵زیـیـز. لـړ 2010لـینـدۍ =1۳8۹دریځ. مهتمـم: تـوریالی ځاځـی. دوهـم چاپ 

ـنې نـوم  او چـاپ  ځیـرکیار. –ځای نه دي چاپ شـوي.[  ټـول

رباني په واکمنۍ کې پرچمي پوځیان او استخبارت ځای په ځای شوي وو، او د روسانو  –د مسعود  

رباني او رشید دوستم  د رژیمونو د تمویل  لپاره   -روسانو د مسعـود«. بیا پیل شوې.»السوهـنې هم  

لو او په وس رباني رژیم -کې  یې وررسولې.  روسانو به  د مسعود« کنټینرونو»پیسې چاپولې او په 

نورو پوځي مهماتو غـښتلی کاوه ،  تیل او لوژیستیکي اړتیاوې به یې ورپوره کولې، او په سیاسي 

مخـونـه. په افغانستان کې د  28۵-28۶ډګر کې هم د ذکر شوي رژیم په مالتړ کې والړ وو. ولولئ 

د مسعود په اړه په  شوروي اتحاد د زمکنیو قواو)څلویښتم غوڼـډ( کوماندان جنرال بوریس ګروموف 

...احمـد شـاه مسعود د روسانو سره د » خپل کتاب کې د ډاکتر کوچي په وینا داسې لیکلي دي چې:

» دا شوروي/ روسي جنرال کاږي چې« سالنګ د لویې الرې په ساتلو کې ډیرې مرستې کړې دي.

 ان پښتني سیمو تهکه د احمد شاه مسعود مرستې  نه وای روسي لښکرو نشوای کوالی  چې د افغانست

ځانونه ورسوي. دی )ګروموف[ وایي چې د احمد شاه مسعـود ختمول روسانو ته ډیره اسانه خبـره 

مـخ . ډاکتر کوچی د شوروي جنرال  2۹۴« وه مګـر روسانوو د ده څخه ډیرې ګټې تر السه کـړې.

جاسوس و او په  یـو ډیر تکـړه»لیاخوفسکي د کتاب په حواله کاږي چې جګرن اناتولی د روسانو 

فـارسي ژبه یې روانې خبرې کولې ]هغـه[ د یـوې اوږدې مـودې دپـاره د مسعـود سره یـوځـای 

 ۳۳8تر ۳۳7« اوسـیـده او مسعـود تـه یې کـیـڼ  او کمونـیستي فـکـرونــه او بنـسټـونـه ورپـیـژنـدل.

و/روسانـو  غـوښتل چې مخونه.  ډاکتر کوچی د لیاخوفسکي د کتاب په حواله کاږي: شـورویانـ

ـیـا»او  « د یـو ملي قهـرمان په تـوګه ومـنل شـي»لومـړی دې مسعـود  له ده سره »دې روسان « ب

 مخ ۳۳8 -« نژدې  شي او په ګډه سره خپلې سیاسي ګټې تر سره کړي.
 

 :احمد شاه مسعـود د شوروي جنرال لیاخوفـسکي په کتاب کې 

جنرال لیاخوفـسکي، د افغان میـړانه او غـمیـزه. ژباړن: محب الرحمن. خپرندوی: د افغانستان د 

زیـیـز. جنرال الکساندر اناتولیویچ  2000لمریز= 1۳78جرمني. د چاپ نیټه:  -کلتوري ودې ټولنه

له ـده لـرلیاخوفـسکي  اوږده موده د شوروي اتحاد د وسله والو تورن پوځونو په ستر درستیز کې  دن

او د شوروي پـوځونو په وروستني پـړاو کې یې ، په افغانستان کې د شوروي اتحاد د دفاع وزارت 

 د اوپراتیفي ډلې د مشر ستر جنرال و. 

احمدشاه مسعود اسالم او تاجکي ولوله غبرګ کړل، سوکه سوکه یې په پنجشیر کې خپل  اغیز زیات 

خپل ټول سیال »خپله سیمه کې  په دې بریالی شو چې  په مټ یې په« ترهګري عملیاتو»کړ، او د 

ډلمشران چې د مشرۍ دعوه یې کوله ډیر ژر یو په بل پسې له منځه یوسي او خپله بشپـړه برالسي 

)مسعـود( تخلـص غوره کړي. ]ډاکتر « نـیکمـرغه»، او په پایله کې د ځان لپاره د «ټـیـنګه کـړي

ای  بررهنه پا( کې د هغه مهال  د شوروي اتحاد د مشر حسن شرق هم په خپل کتاب )کرباس پوشه

ګورباچوف له خولې لیکلي وو چې مسعـود دې مسعـــودسستان  جوړکړي[.  مسعود په دې اند و چې 
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مالتړ او دوستانه »هیڅ یو رژیم بری نشي کولی، خو دا چې د شوروي اتحاد »په افغانستان کې 

ارګرۍ )استخباراتو( هم د مسعود سره اړیکې پاللې. د یې په بــرخه شــوي وي. شوروي څ« اړیکې

په استوګنځي کې تیر کړ او  په دې ترڅ »بیلګې په ډول، ډګرمن اناتولي ښایسته ډیر وخت د مسعود 

ژوند له بڼې او »دغه شان مسعود یې د شوروي « کې یې له هغه سره اړونده کار پر مخ بیوه.

خو لیاخوفسکي په دې پوهیـږي چې  د دغه « ه هم بـلداوه.مارکسیزم د بنسټ ایښودونکو له لیکنو سر

چې په پنجشیر کې « ژمنه  یې وکړه»دغه شان « کار د پایلو لپاره  الڅه نا څه وخت ته اړتیا وه.»

هم نه  تر سره کوي. برسیره پر دې »به د شوروي او]افغان[  حکومتي ځواکـونو پر ضد عملیات 

سیمه کې به د  نورو ګوندونو یاغیانو ته هم اجازه نه ورکوي هغه ]مسعود[ لوز وکړ چې په خپله 

چې ورته عملیات تر سره کړي او د خپل مسولیت له سیمې نه د هغو د وسله والو ډلو، وسلو او 

رښتیا  که:»جنرال لیاخوفـسکي  زیاتوي چې « مهماتو د کاروانونو د تیریدو مخه به هم نیسي....

 .مخونه۴۵۴-۴۵۵«ې په بشپـړه توګه پلې کولې....ووایم نو مسعـود خپلې ټولې ژمن

یو تکړه، مړخړپـی، پټ کاری، »جنرال لیاخوفـسکي  د مسعـود ځانګړتیاوې داسې راپیژني: مسعـود 

محتاط او واک خوښوونکی سړی دی. د احمد شاه د نږدې چاپیـلایر له څیړنې نه سړی دې پایلې ته 

هیچا باور نه لري.... نوموړی همیشنی استوګنځی نه  رسیـږي چې هغه د خپلو کسانو په ډله کې په

 .مخونه ۴۵۶-۴۵7« لري او تل یې بدلوي.

کې چې د ژنیو توافقات السلیک شول، او له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو خبر  1۹88په 

د « د اسالمي دولت»خپور شو، مسعـود دغـه نـوې صحنه  د افغانستان په شمال او شمال ختـیـز کې 

پـر خالف جګـړه ییـز عملیات »جوړولو لپاره ګټوره و ګڼله، او له دې امله یې د شوروي پوځونو 

اګست کې د اسالمي ګوند)حکمتیار( د عملیاتو په  –خو په مقابل کې یې په جوالی « په ټپه ودرول.

-۴۶1  «غـوڅ او کارنـده جګړه یـیـز عملیات پیل کړل.»تونو کېضد د کاپیسا او پروان په والی

دریځ ال تر اوسه په بشپـړه توګه نه دی »مخونه. سره له دې چې په سیاسي ډګر کې د مسعـود ۴۶0

ـانو لپاره  ې د چ« معـقـوله ده»ټاکل شوی، خو پـښتـني ضـد کرکټر یې  بیخي په ډاګه دی. د شـوروی

ـنه وغـځـوي. « مخامخ اړیکـو»مسعـود سـره د  زارت د اوپراتیفي پخپله د شوروي اتحاد د دفاع و»پال

کاوه چې د مسعـود د ډلـو په « ټـیـنګار»په دې « ډلې مشرتابه او د څلویښتمې اردو کومندانۍ هم

ـیاتـو نه دې ډډه وشـي. پـه یـو پټ السوند]سند[ کې د شوروي اتحاد د دفاع وزیر ستـر  ضـد لـه عـمل

ه ]مسعود[ په غوڅه توګه رپـوټ درکوم چې....احمد شا»جنرال یـازوف ته داسې لیکل شوي دي:

خپلو ډلو ته ویلي چې د شوروي پوځونو پر خالف جګړه یـیـز عملیات ونکړي او ډلې یې هـم دغه 

 مخونه. ۴۶2-۴۶۳منلې ده. « خبره پـرته لـه ولـې او څـنـګه

تاجکستان او د پاتي افغانستان ه اړه جنراپه اړه جنرال « کورواي»د موجود افغانستا کې راتلوني  

( په ]اوسني[ واحد 1شریکې کړې دي: )« د څـیـړنې وړ پوښتنې»لیاخوفسکي د مسعـود سره 

ن د وافغانستان کې د بدخشان،تخار او بغالن والیتـونـو او د پـروان او کاپیـسا د ځینو برخو په ګډ

کورواکه )خودمختاره( تاجکستان د جوړولو موضوع او دغه شان د افغانستان په دولت کې د تاجکانو 
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( ]د پنجشیر[ اسالمي جمعـیت په افغانستان کې د 2د استازیتوب او ځانګړو څوکیـو موضوع ګاني. )

( د افغانستان ۳یـوه حق برابري )مساوي الحـقـوق(او خپلواک ګـوند په څیر په رسمیت پـیـژندل. )

ل کاب –په وسله وال پـوځ کې د کورواکـه تاجکستان د منـظمو ځواکونو رامنځته کول، او د حیـرنان 

( د شمال ختیز والیتونو)کورواکه تاجکستان( په اډانه کې د سـولې ټـینګـول او د ۴د الرې ساتنه. )

ن د جمهوریت او په افغانستان ( د شوروي تاجکستا۵خلکـو اقتصادي وضعې او پرمختګ ته پاملـرنه. )

 کې د کورواکه تاجکستان تر منځ د سرحدي سوداګرۍ او فـرهنګي اړیکو ټیـنګول.

زما ]لیاخوفسکي[ له خوا د دغو درلیـږل شوو پوښتنو په باب په افغانستان کې د شوروي سفیر یو. »

رینیکوف سره هم خب رې شوي او هغوی... م. ورنڅوف او ستر جنرال و.]والنتین[ اي.]ایوانویچ[ َو

دغه مطرح شوې موضوعګانې، په « په دې اړه د هیواد له مشرتابه سره پوهاوي ته رسیدلي دي.

ال غـوث له الرې  مسعـود تـه استول شوې وې. د  سویلي سالنګ کې  د مسعـود د ډلو د یوه ډلمشر ُم

لپاره خبرو اترو  مسعود په غبرګون کې  څرګنده شوې وه چې نوموړی د دغو موضوعګانو د څیړنې

« هـر کله به»لیاخوفسکي کاږي چې « چمتو دی او په دې اړه ځینې نور وړاندیزونه هم لري.»ته 

رامنځته شو، ]افغان « لـږ څـه پـرمـخـتګ»د مسعـود سره د شورویـانـو د خبـرو اتـرو په اوږدو کې 

مخونه. د شوروي  ۴71-۴72عملیات پـیل کـړل. « یـوناڅـاپه»حکومتي ځواکـونو[ به یې پـر ضد 

کیدای شي په راتلونکی کې لـه احمـدشاه » جنرال لیاخـوفـسکي په کتاب کې دا پایـله پام وړ ده:

]مسعـود[ نه یو داسې ستر سیاسي شخصیت جوړ شي چې شوروي اتحاد ته به په کار وي له هغه 

غه زمـوږ اڼـډیـوال )متحـد( سره د همکارۍ  اړیکې وپالي. له همدې امله زموږ لپاره په ګـټه ده چې ه

 مخـونـه.۴۶۵تر ۴۶۴«وي نه غـلیـم.

 «:جاسوس همه کس»مسعود 
  

ګڼلی دی  او په خپله « مسعـود جاسوس هـمه کس» په سپتمبر کې 201۵دعبدالرحیم عزیز  ډاکترمیر

 لیکنه کې یې د یوناني مورخ ډاکتر دیمیتراکیس په الندې کتاب اتکا کړې ده:

دستخوش طرحهای استعماری ګردیده و چطور متجاوزیـن شرق و غرب از احمدشاه مسعود حمایت ور افغانستان چط

دروغین در کشور  و مردم ما تحمیل نموده اند. عمال مورد جمایت  ٬٬قهرمان٫٫کرده و سر انجام اورا منحیث یک 

ای احمد شاه مسعود به سازمان های استخباراتی کشور های مختلف در افغانستان موظف شده اند که از خیانت ه

 افغانستان به دفاع برخاسته و هر عمل ضد ملی او را یک نوع عملکرد استثنائی

معرفی  ٬٬نبرد استخباراتی ٫٫زاده  نبوغ این فرد خاین به مهین جلوه داده و آنرا یک پیروزی  در 

، مسعود با کلونل 1۹8۳در جنوری »مخ کې راغلي دي چې:  1۶۶د ذکر شوي کتاب په « بدارند.

اناتولی تاچف مربوط به جی آر یـو)استخبارات وزارت دفاع شوروی( مالقات نمود و ګفت که او 

 لوستلی:د ډاکتر عزیز لیکنه په الندې ویب پاڼه کې « شمن شوروی و مردم شوروی نـیست.د
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