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 ٢٠١۶ جون ١٩
  

  یامريکې د اور پرتوګ اغـوستـلی د

١  

America Is Wearing  Pants  of  Fire 

 

 د ٢٠٠١د .  ، امريکا د افـغـانانو دجھاد سره پـه مالتـړ کې ودريدلهپه افغانستان باندې د شورويانو د يرغل په ضد 

 َ واشنګټن په افغانستان بربــڼـډ يرغل وکړ او خپلې  خورا نوې وسلې يې خاصتا د پښتنو په غرونو،٧اکتوبر په 

يې » بای ملتبا«ّزوړ پاچا محمد ظاھرشاه يې د املـوکو په تول کې  تير کړ او په . کورونواو څارويو وازمايلې

، جاللت چپن )فيګر ھيډ(»  تش مشر«ّد امريکې د ملي امنيت د جرګې په بحثونوکې پاچا محمد  ظاھـر شاه . وغوالوه

  .  يوسړی ګڼل شوی و چې له ھرچانه پيسې اخلي» ِدو ستم«او ... »کوچنی قبيلوي مشر«حامد کرزی 

د امريکې له خوا په (، ورته تاريخ بيا په اوسني )١٩٧٩-١٩٩٢(د نيواک ګر شوروي اتحاد په ضد د جھاد په مھال 

جاللت ) ماينرترايبل ليډر(» کوچنئ قبيلوي مشر«امپراتورې امريکې . افغانستان کې وينې و زبيـښلې) يرغل شوي

ّچپـن حامد کرزی د پخواني پاچا محمد ظاھرشاه د ملي اعتبار د چترۍ الندې کابل ته ننويست او بيايې پرې پاچا ديته 

فيګـر (» تش مشر«په دې ډول پاچا . په لقب بسنه وکړي او له نورو ارزوګانو نه تيـر شي» بابای ملت«  کړ چې د اړ

افغانستان د خپلواکۍ په بـيـه د  ډول د شو او په جاللت چپـن  د ولسمشر او  پيسه مشر پيرزوينه وشوه او په دې ) ھيډ

نومونه  د پخواني پا چا او حامد کرزي لپاره د » بيلوي مشرکوچنی ق«او  » تش مشر«د ! ديـن او دنيا څښتن شو

دغه شان، ھلته دو ستم يو سړی ګڼل شوی و چې له ھر چا نه . امريکې د ملي امنيت په جرګه کې رامنځته شوي وو

رت چې استاد عبدالستار سي(ډاکتر زمان ستانيزي په سھيلي کليفورنيا کې د افغانانو په يو غټ مجلس کې . پيسې اخلي

ستم » دو«رشيد دوستم ته )  کالونه د نيما يي په شاوخو کې وينا اوروله١٩٩٠پکې د پخواني پاچا د استازي په څير د 

  ووايه

دا د معنوي امپـرياليزم لويه ښيګڼه وه ! د جاللت چپـن مکياويلي په دوره کې له غيـرت ګالنو نه پيسه ګالن جوړ شول

 يې د پيسه ګلۍ له الرې پنچر کـړه او په دې ډول د پيسه ګلتوب له الرې ټول چې د غيرت ګالنو د ھيواد دوستې جذبه

د دغو تحوالتو يو کوچنئ دالل زلمی خليل زاد و چې سترګې يې په . ديته تحوالت وايي. نظام په غلواکې واوښت

ليل زاد د په يرغل شوي افغانستان کې، خ! باروتو تورې کړې وې او له  مخ بشرې نه يې غضب لمبې لمبې خوت
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ھغـسې کرنيل خودمختار چې غـټه . و» کرنيل خود مختار«) ٢٠٠١-٢٠٠٩جورج ډبليوبوش (امريکې د غـلواک 

نور ! دا د معنوي امپرياليزم بله ښيګڼـه ده. يعنې چور يې کړه او د ځان لپار يې آباد کړه! و» چـور آبـاد«اختراع يې 

 ھغه  د خپلې زمانې په شرايطو کې ھيواد دوست و، خو حامد کرزی زه  دلته جاللت چپـن ته مکياويلي نه وايم، ځکه

خيانتونه او دسيسې به راتلونکې ھيوواد دوست افغانان  د خليل زاد او جاللت چپـن د ګـډ کـار جنايتونه،. ټـنګه سری و

  .راوسپـړي

و پخپله د نړۍ غټه يرغلګره  له  اکتوبر راھيسې په غـلستان او فسادستان اوښتی دی ا٢٠٠١ په افغانستان کې چې د 

شوې ده،  ھمدغه امريکا د » درپچال«او »َپـکـو«امريکا پکې له پنځلس کالونو راھيسې د کابلۍ فارسي په اصطالح 

خليلزاد، غني او انوارالحق احـدي درې واړه لومړی د بيروت له . اشرف غني ته اړ شوې ده» دوھـم مفکـر«نړۍ 

يو چا راته وويل چې . وايي» بيروت خيل نابغه ګان«انان په ټوکو کې درې واړو ته ځينې افغ. 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 

ر  له ويرې دوستـم د دوھم مفک! ټـول افغان ملت په کلتور او د دغه ملت په احساس او زجر پـوھيـږي او پرې کړيـږي

په دې وروستيو کې دوستم امريکې ته د سفـر اراده لرله، خو ھغه ته د . ځان  سره ټلوال کړ او خپل مرستيال يې وټاکه

الندې د دوستم د پاسپورټ د .راتګ ويزه ورنکړل  شـوه، په دې دليل چې دوستم د جنګ په جناياتو تورن شوی دی

  ده» رد شوې« عکس په څنګ کې وينئ چې ويزه يې 

 

Illustration on the Obama administrations denial of an entry visa to Afghanipresident - vice

Rashid Dostum by The Washington Times/Alexander Hunter2016, 17  May  

 

  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]  
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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. 

رورباکر چې  د امريکې په . د ويناو ليکوال و) ١٩٨١-١٩٨٩(کانګريسمين دانا رورباکر د ولسمشر دانالډ ريګن

يې  ولسي ١۵ زييز د اکتوبر په ٢٠٠٩کانګرس کې د کليفورنيا ايالت د اته څلويښتمې انتخاباتي سيمې  وکيل و، د 

په افغانستان باندې د پخواني :  داسې څرګنده کړې وهجرګې ته په خپله وينا کې د افغانستان په اړه خپله ستراتيجي

له  .) آې. ايس. آې(شوروي اتحاد د يرغل او او د نيواک  په اوږدو کې به د امريکې مرستې د پاکستان د استخباراتو

زموږ ډير عسکري لوازم به د دغه « .  و او دی) ھاټـبيـډ(» د افـراطي اسالم روزنتون« الرې ورکول کيدلې چې 

َاساسا د امريکې مرکزي استخبارات ....له الرې خورا افراطي اسالميستانيانو ته رسيدل] پاکستاني استخباراتو[وپ ګر

« او دغه شان » ته قدرت ورکوي چې اسالمي فـاشيزم پرې غښتلی کړي] آيـزيس[په عراق او شام کې اسالمي دولت

نه يې مطلب د امريکې د اسالمي » اسالمي فاشيزم« له ښايي چې[ ».په افغانستان باندې د پاکستان تسلط خوندي کړي

  ].وھابيزم وي؟) سعودی عربستان(ملګري 

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 
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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 پالرونو 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 جوالی 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 محمد ظاھرشاه دې ديته چمتو وي چې د مسعـود په تقريبا د طالبانو په ولکه کې وې، د) ٪٩٠(

؟ دغه مھال !خاوره کې دې لويه جرګه راوبلله شي او ھغه دې ھلته په  لويه جرګه کې ګډون وکړي) ٪١٠(لس سلنې 

يو څوک چې په . شير کېبه مسعود  د خپل امنيت له امله  ډير وخت د تاجکستان په کوالب کې استوګن و، نه په پنج

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

د ګيلو او په ځای يې د اسالمي جمھوريت له ټين ديپه ايران کې د شاھي نظام له ړنگ زما ځيرکيار د معلوماتو له مخې،

ول منځنی ختيز دمرکزي په دې ډ. رامنځته شول) ال کمنانډنټريس(کيالت لو نه وروسته، د امريکې  د مرکزي قواو تش

الند يني ) َايريا آف ريسپا نزيبيليټی( اوس د مرکزي قواو د مسوليت په ساحه کې . قواو د پاملرنې اصلی ساحه شوه 

زي ــ شمال  خواته د مرکاو د انستان،ــافغ وادونه، پاکستان،ــيول منځني ختيز ھـد مصر په شمول د ټ: وادونه راځي يھ

 درې ،ټې له بخولې نه د مخهي د سپتمبر د يولسمې ن٢٠٠١د زييز کال .  کزاخستان په شمول ھيوادونه داسيا 

پالن چې په خپلو کتابونو کرابرټ  ډي  . فيک کمانډ، او سھيلي کمانډ يَد اروپا کمانډ، فس: نورکمانډونه ھم  موجود وو

ږي چې د  يـيو يې شمالي کمانډ نوم : ولې دهنغاړي، دوه نور کمانډونو ته  ھم گوته نيکې عسکري او بھرني اړيکې  را

جه اصو  عملياتو  کمانډ  دی  چې بوداو د وھم د  خ نورو څلور  کمانډ ونو  په شان  په دفاع وزارت پورې تړلی دی،

انډ  په  کلني  ډ ول   په  يوسل بخولې  نه   وړاندې، د  خاصو عملياتو  کم٩١١ه ـل. رس  نه راځي ـيې له  کانگ

  برخه ،،غليو چارپوھانو ٫٫و ـپه  اوسط  ډول  به  پکې  نھه  تن« واد ونو  کې عمليات   کول  چې  يھ)  ١٧٠(اويا

بی زيرکيار، د نوي سياست رحمت ر: د معلوماتو لپاره ولولئ د  رابرټ کپالن  ). شنلز يکوايټ  پروف(» اخيستله
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 خپرند وی د .زييز٢٠٠۵تر ١٩٨٩: امپراتورۍ لپاره فکرونه، ستراتيجۍ، پالنونه او غولونېد امريکې د: الجبره 

    ٢٠٠٦ښور يپ - چاپځای د د انش خپرند وی ټولنه.جرمنی -   د ودې او پراختيا   ټولنهرپښتني کولتو

عبدالرشيد دوستم، جنرال »  اوزبک « :ژني  يالنگ  د شما لي  ټلوالې  مشران  داسې  راپـجنرال  ديامريکايي 

« وستم جنرال د. سماعيل خان او فھيم خانجنراالن   ا»  د وه  تاجک سني« جنرال  کريم خليلي ، او » ھزاره شيعه«

وستم  پرې په  ژباړه وي چې د،،َلم جم ي گ٫٫ښايي دا به د [لقب گټلی و ] بوچر آف دي نورت [ »  د شمالي قصاب 

« .   په جنگ  کې اخته ووځرو  پنځه  ويشت  کلونو کې ھره  وري ھر يو په ت ھغوی.ځيرکيار]ملت کې نوم وٻستلی و

َينگ ، انډ  کيلينگ ويد اوټ  رٻمورز، واز ا  وئ  ـفايټ[» . مانۍ وژل د ھغوی د ژوند طرز ويد ل او  بې له پښيجنگ َ َ

  بې رحمۍ  اندازه  مجسمه  کړي،د دې لپاره چې  د شمالي  ټلوالې د  مشرانو د  کلکتيا  او  ]. ور د ٻم  ـآف  اليف ف

يچ ھيوينگ  ِا[  ».ږدې پنځوس سړي وژلي ووـْھر يو شخصا  ن« النگ  ليکي  چې ھغویـ  جنرال  ديامريکايي

َپيرزونلي کيلډ کلوز  ټو فيفټي مين  د ٻوې  غونډ ۍ  په    څوکه  . ږکې پروت و يـيو په   غ  مزار شريف  د غونډ].ِ

غه زر ــرې کتارونو کې د ھپه د م شاتهــوستد د. ډ ه کې ناست وــخاصو قواو سره په غونکې  د وستم  د  امريکې د 

   .لديوځ په شان  بر ٻښـپه خپلو رواجي جاموکې ھغوی د  چنگيز خان د پ«. رتيب شوي ووتواره  عسکرـنه ســت

 . ً ائ.آې.اود سي   اشاره وکړه جنرال  فرانکس د جنرال ديالنګ مشر».ړۍ ليدلې وه يـړۍ د يارلسمه  پيـيوويشتمې پ

وږې ـ، او د  شمالي   ټلوالې د مشرانو  سترگې په  پټه  خزانه   خ» رۍ  نه ټوکر لرې کړيـډ «ايجنټانو د  ډ الرو  له  

  .وېـش

د کتاب ليکوال جنرال  د يالنگ په افغانستان کې د ٻرغل په مھال يو مھم عسکري ټکي ته گوته نيسي او ھغه  د ا چې  

ًحتما، بايد موږ د « .  وارزي ونه  موجود نه وو چې  په ويشتلو او ويجاړولوـافغانستان کې داسې ھد ف ګړبيـدلي په

موږ  ټولو  به  ورته  سرونه  «  دغه ليست ترتيبول ھغه څه وو چې  د» .درلودالی] ټ ليسټيټارگ[فونو يو ليستھد

څ يموږ ھ« پسې اړم و، خو » ونو ـدفـډ ٻرو ھ« په ) ٢٠٠٦ تر ٢٠٠١( ر د انالد  رمسفيلډـاع وزيـد د ف. ».گرول 

ريد ونو ـبان  دې د بــد ونکي طاليـمات شوي او تښتيعنې ). م يفاينډ د (» پيدا يې کړئ« ويل چې هډ بـرمسفيل» . نلرل

ول په  دې ډلرل او ) ۍ اباد(  بونهيد لې وسلې او ورا سته پوځي سي د طابانو رژيم چې  يو څو گړب[.الندې ونيول شي

کلک  ژوبل د   ويشتلو   لپاره د  واقعي  عسکري ھد فونو د  کمښت  په  ناروغۍ  اخته و،  نو بيا  ولې  امريکې په 

د ماشي ـد ا د ومره مستي او ب!  ې وسلې وکارولې ؟خورا درنړۍ  نوې ، د قيقې او يـافغانستان کې د يوويشتمې پشوي 

   ځيرکيار- ]د څه لپاره وې؟
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ده وظيفه دا  د.ر کړی دی يت کې يې له شلو کلونو نه زيات وخت تخباراتي خدمتگيري بيرنتس د سي آې أئ په پټ اس

جنرال ټامي فرانکس  د امريکې د مرکزي قواو د ستر کوماندان. ن  مړ يا ژوندی السته راوړي وه چې بن الد

ٻس ديپه  مرس). ٣٠/١٠/٢٠٠١(ناستلهښي ک  د تاجکسستان دوشنبه  ښار په ھوايي ډګر کېمخصوصه عسکری الوتکه
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ره ي د فھيم څ ليکي چېيري بيرنتسنګ چې د احمد شاه مسعود  ناستن ويدجنرال محمد قسيم  خان  راورس کېاړي ګ

مړی (ته په پښتو کې  ښايي ګورګټۍ » نوم«[. )يسدـف -نوم( افسانوي مخلوق ته ورته ده » ي او غټ مخييو لنډ«

ی مخلوق دی چې د زمکې الندې ژوند يو افسانوي، تصوري په تن  کوچنی او غټ سر» نوم « . وويلی شو) خوره

:  ولولئ.ـ ځيرکيار].ويل شوی دی » گورزاد...ديو جن زير زمينی،«په فارسي کې ورته  .کوي او خزانې ساتي

  ١٣٧٥فتم، پاييز ـستياری  فاطمه آزرمھر، تھران، چاپ ھمحمد رضا باطنی با د.فارسی - فرھنگ  معاصر انگليسی

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

متونو  ونډ ه  کې فھيم  د خپلو  جنگي خدپه غ ) .٢٠٠١/،اکتوبر٣٠( جنرال فرانکس په الوتکه کې پيل شوه  غونډه د 

 ياتگر  عمل. أئ. آې.په دې موضوع کې د سي.  ړه ــورته کــرو د غوښتنې خبره راپــلپاره  له فرانکس نه د زياتو ډال

: وړاندې  کوي د   شمالي   ټلوالې  د مشرانوپه  اکله داسې نظر  »   تجربې له  مخې«    د خپلېنگيري بيرنتس

د  د وی  په کلتور کې ھر . يان  ټول  د زړه  له کومي  غالۍ  خرڅوونکي  دي ايرانيان او د  دوی  افغان  ترورز«

د بيرنتسن وينا داسې .[ »لپاره چمتو دی ]  چنه  وھلو[    معاملې ټې لپاره  په اليتناھي ھڅو  کې  دګشی د  خپلې  

  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.” 

چټيات، اپلتې،  :خوشان (» لشيتـُب«جنرال  فھيم چې  زياتې ډ الرې وغوښتلې، جنرال فرانکس خپل عکس العمل په 

بيرنتس فھيم  ته . اوه ګيگرټ يې  ولخپل  س او  الوتکه  کې له  غونډې نه ووت، هپ  شو،ګوښود، ج) خوشې  خبره 

    .»زنيدـچانه ن«: په فارسي  وويل 
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