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  یامريکې د اور پرتوګ اغـوستـلی د

٢  

America Is Wearing  Pants  of  Fire 

  

 فرانکس  کتاب مرکزي  قواو د ستر کوماندان  جنرال  ټامي  د

که څه ھم  فھيم :  کړې ده )تبصره(ره  بډ ٻرهيد  گيري  بيرنتسن  په شان،  جنرال   فرانکس  ھم د  جنرال  فھيم  په څ

ِمافيا ا ( »فيا کومانداند ما«وه ، ھغه »  سمه  کړې«په   سر کړی  و او  خپله  ږيره  يې » کشميری پکول« 

 .دهيته ورته برٻښ) ينفورسر

 General Tommy Franks, American  Soldier.  New York, NY:  Regan Books/Harper Collins,  

August 3, 2004. 590+ pages 

فھيم دلته غونډې ته راغلی و . د ٻس گاړي کې راورسيد يمرس» وړو کې پټد« سره په يو » ماليې وزير« فھيم د خپل

رې  د  طالبانو  پاڅون   ناڅاپه  يکه  چ:   ٻښنه داسې وه د جنرال فرانکس اند. يانې معامله وکړي » نګيبار«چې 

تاجکانو،  اوزبکانو  اوھزاره گانو نه جوړه شوې ده د کابل تشې  ته ورود «  رانسکور  شی، او شمالی   ټلواله   چې 

 به  پکې  د  *ليتونهـشمالي  اق« په لومو کې   ونښلي  چې »   د يوه بل  د اخلي  جنگ« ،  افغانستان   به » انگي

  زـپشتون ټيـوريـَمج نستيَاگ زـشنـفک نورترن :يانې. وي گرٻوان په الس »  پښتون   اکثريت سره 

. فارسی- فرھنګ انګليسی: ويل کيـږي» باند دسته، اقليت،« فارسي ډيکـشنري کې فکـشن ته - په يوه انګريزي  )*

                                          .١٣٧۵: چاپ ھفتم. فرھنګ معاصر تھران،. محمد رضا باطنی

 د فعاليتگر گيري  بيرنتسن  په شان، جنرال  فرانکس ھم د شمالي ټلوالې په  تجارتي  خوی پوه شوی . أئ. آې.د سي

و  ډ ـټاٻم  ټ(  » ږوـږٻـو  په  بيه  وغيد   چې د  غاليد  دې  وخت  را ورس« پخپله د جنرال فرانکس په وينا،  .  و

    ).زګـَر  پرايس  آف   يسکس  دي

  

  ريچاردسن معلومات. د امريکايي بروس ګ
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ريچارډسن چې يو دقيق ژورناليسټ او تحليلګر او د سولې پلوي و، ليکي چې د شوروي پوځ  يو افسرچې  پټ نوم يې 

 تکړه دمجاھدينو يو«:  کې يې  په يوه مرکه کې وويل١٩٨۴ويکتور سووروف و لويديزې نړۍ ته وتښتيد او په کال 

ھغه به د عسکري او اقتصادي مرستو له الرې . 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 ».ـپاره بـه د دوه اړخيـز ايجنټ په څير کارکويخپلو خلکـو ته بـه اتل وي، په داسې حال کې زموږ ل

ډير لوړ رتبه مامورين «چې د شوروي اتحاد او د افغانستان د خلکي رژيم » دغه پالن دومره پټ دی«زياتوي چې  

د اقتباسونو لپاره ولولئ » .به پرې ھم خبر نشي  

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). 

 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

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

، په کابل ]  لمريز١٣۵٧دلوه / سلواغه٢۵[١۴ د فبرورۍ په ١٩٧٩نه نږدې لس مياشتې ورووسته د ] ١٩٧٨اپريل 

بل  په اپريل کې د کا١٩٧٩له دينه نږدې دوه مياشتې وروسته د . ھوټـل کې د امريکې سفير ادولف َدبس ووژل شو

ھوټل د پخواني مامور او شاھد عبدالکمال له خولې،  احمد شاه مسعود د شوروي پوځ  د غړو سره په کابل ھـوټل کې 

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 –ر منځ  د تړون سريـز  تفاھم ته الر پرانيزي  په لومړيو شيبو کې  د دواړو خواو ت١٩٨٠و چې د 

 لمن لـيک

*) Bruce G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror. Bend, Oregon: 

Maverick Publications, 1996,second revised edition 1998 

  

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

له : ُسـټيـو کـل، د پيـريانو جنګونه:  په فبروری کې په امـريکا کې يـو په څيـړنه کـوټـلې کتاب راووت٢٠٠۴ د کال 

 د سپتمر د لسمې نيټې پورې د امريکې د مرکزي استخباراتو، افغانستان، او بن الدن پټ ٢٠٠١شوروي يرغل نه  د 

  ځيرکيار- ر صاحب نه مطلب احمد شاه مسعود دی له ام. 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 10, 2001 (New York: Penguin Press, 2004). 

  .فھوم کارول شوی دید استخباراتو په م» پيريان«د کتاب په سرليک کې 
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و، بيا په اسالم  اباد کې ھم  د دغه ) ١٩٨٨-١٩٩٠( د څانګې مشر . أې. آې. ګيري شرون چې په کابل کې  د سي

) ٢٠٠٠٠٠( کې دوه سوه زره. أې. آې. د شاه مسعود په سيمسربيره پر دې چې اح). ١٩٩۶-١٩٩٩(سازمان مشرشو

ډالر ) نھه سوه زره(٩٠٠٠٠٠» ګيري شرون پخپله«ه مياشت کې  د مې پ١٩٨٩الره، د کال » مياشتنی معاش« ډالر

شرون له مسعود نه ھيله وکړه چې  د سالنګ سړک دې چې له شمال نه » .د مسعود ورور احمد ضيا ته ورسول« 

د خبرو اترو په لړ کې  مسعود ومنل چې سر بيره د ھغه په مياشتني معاش به » ].وتړي[غوڅ کړي«کابل ته ننوځي 

د «په اسالم اباد کې ګيري شرون پخپله دغه مبلغ . ډالرو په مقابل کې اجراکړي) ۵٠٠٠٠٠( د پنځه سوه زرهدغه کار

کيدای شي چې د مسعود دغه .[  نيټه وروسپاره٣١  د جنورۍ په ١٩٩٠په پيښور کې د کال » مسعود يوه ورور ته

ګيري شرون به . سعود د سالنګ الر ونه وتړلهد معلوماتو له مخې ، م. 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 کالرک 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 ١٩٩٨کالرک له . کړي ديلس کالونه يې په سپـينه ماڼۍ کې تير 

تروريزم په ضد د«مامور و، او په مسلکي کړيو کې امنيت په جرګه کې د ټـروريزم په ضد چارو کې لوړ او پوخ 

په اوړي ٢٠٠٠ال خو د ک. کالرک د بن الدن په مقابل کې د کلک سياست په پلي کولو ټـينګار کاوه. ګڼل کيـده» تزار

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 

نشه يي موادو ګـرځـنـده د«ھغوی . وه» يوه ډيره ښه ډله نهد خلکو « 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 الدن له سوډان نه . ».داسې شی نه دی چې تاسې به پرې  د ملي حکومت جوړول راوڅرخوئ

 ١٩٩۶په افغانستان کې پناه ځای وميند، ګري شرون د کال ]  په واکمنۍ کې رباني- د مسعود[ کې يې١٩٩۶ووت او په 

د دغې کتنې ھـدف داو چې مسعود دې خپل او . په سپتمبر کې په کابل کې د دفاع د وزير احمد شاه مسعود سره وکتل

   وکړيله نورو نه راټول شوي چيچونکي توغندي په امريکا خرڅ کړي او په بن الدن دامريکې لپاره مخبري

لـه افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتـلـو نه وروسته، امريکې نه غوښتل چې په افغانستان کې دې د سياسي اسالم 

 راھيسې د امريکې د نوي پالن ١٩٩٠د سعـودي عـربستان استخباراتو له . واکمنۍ ته ورسيـږي) لکه حکمتيار(پلويان 

که څه ( يـو داچې :  مسعـود په اړه يې پـه دوه دلـيلـونو ښه نظـر نـه الرهد لګښتونو په پوره کولو کې برخه لرله، خو د

بـل داچې د مسعـود پـه . پـه کـلتوري لـحـاظ د فـارسي ژبـې له الرې ايـران تـه نـږدې و) ھـم مسعـود سنـي مـذھـبه و

امريکې د ولسمشر . نۍ اړيـکې لـرلېشمالـي ټـلوالـه کې شـيـعه ګان شـامل وو چې د ايــران ســره يې مـذھـبي او ژبـ

راھيسې، مسعـود د دې لپاره استعمالولو چې په بـن الدن بـانـدې ورته مخبـري ) ١٩٩۶(بيل کلينټن د لومړي پير 

د امريکې   خو–مسعود ھڅه کوله چې امريکه د طالـبانو په ضـد څرګند جنګ ته راوپاروي . وکړي او يا يې ووژني

  . مسعود نه طالبان ماتـولی شي او نه له کابل نه افغانستان اداره کولی شيحکومت په دې انـد و چې

  

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

فدرالي / تکړه امريکايي ژورناليست او سوله دوست محقق بروس ريچارډسن په الندې دوه کتابونو کې د شوروي اتحاد

  مينځ ھمکارۍ را برسيره کړي دي روسيې او د احمد شاه مسعود تر
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Brucde G. Richardson, Afghanistan: Ending the Reign of Soviet Terror. Bend, Oregon: 

Maverick Publications, 1996,second revised edition 1998; Bruce G. Richardson, Afghanistan: 

A Search forTruth. Fourth Revised Edition. Free Forum Publications/Canada, 2009 

  

Source:  Bruce G. Richardson, Afghanistan: A Search for Truth, 2009  

 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

، په پخواني شوروي ]١٣٧۴ زمری ٢٣[١۴ د اګست په ١٩٩۵ بروس ريچارډسن د د امريکې په بـاستن ښار کې،

کې  د ماسکو په پوھنتون کې  د تاريخ پوھاند او د کی جی بی عملياتګر اناتولی سـودوپالتوف ] ١٩١٧-١٩٩١[ اتحاد  

ستان کې غير لپاره په افغان] 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 . الر وه] پټـه[رسمي 

د نيټې په اړه ډاډه نه يم، کوم . کې خپاره شوي وو» اوګونيوک«دا معلومات د ارتيوم  بوريک له خوا په . تحصيل وکړ

  ٣يک ، لمن ل١٣ مخ -» کې١٩٨۵ يا ١٩٨٣وخت په 
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  ٢٠١۵ګيست ١ ٢٩:اينټر نيټ 

 مارچ په وروستيو او د   د١٩٩٢عکس کې کيڼ اړخ ته لکه چې کوم پرچمي پوځي وي او شايد مسعود ته به  د[ پـه

   ځيرکيار-.] اپريل په لومړيو ورځو کې د کابل د نيولو مشوره ورکوي

کې غبرګ ) ِاتنوسنتريزم(ډاکتر عبدالرحمـن چې په فـضل احـمـد فـناه ھم مشھـور و، د مسعـود سره  په قبـيله پالـنه 

ې د نورو مجاھدينو د بري مخې ته پاټک د دواړو ھمکاري په دې راچاپيره وه چې په شوروي پوځونو باند. شوی و

عبد الرحمن چې پخوانی موئيستي تجسم  يې  فضل . واچوي، په شمال کې ميشت پښتانه وشـړي او ملکـيت يې ونيسي

په دغه اعالميه کې کارول شوې . ليکلې وه) شورای نظار مانيـفـيستو(احمد پنـاه و، د پورتني تبعيضي سياست اعالميه 

) پګـروم(کوونکي ډول ھغـې ژبـې ته ورتـه وه چې د ھـيـټلـر په جرمني کې د يھـودانـو د ټـول وژنـې ژبه په ناراحت 

 ضد اعالميه د بغالن پخواني ښاروال او مجاھد سيد باقي –د شورای نظار دغه پښتون .  مـخ٧١. لپاره کارول کيـدله

په غيـږ کې نيولې او د ھغه سره يې عکس اخيستل سيد حسيني دغه اعالميه .١٩٩٠پيښور، . الحق حسيني په ډاګه  کړه

  :ولولئ*. شوی دی

Richardson, Afghanistan: A Search for Truth, 2009, between 215-217 pages 

 د عکس لپاره د دې ليکنې وروستنی مخ  وګورئ)  *

 وروسته د ١٩٩١يدوتوف له مشر ډاکتر اليکسانـدر فـ. بی. جی. په پخواني شوروي اتحاد کې د شوروي يوکراين د کی

نوموړی په دې نظر و چې د احمد شاه مسعـود شورای نـظار له مسکو نه . خپلواک يوکراين د امنيتي خدماتو مشر شو

. کې د نورو د عملياتو مخه ونيسي» 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 : ـدو تيـف زيـاتـويډاکتر فـي.  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» ماشـوفـسکی کـمسـومـول«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 : پل ھدف ته ورسيدلو کې موږ خ١٩٨٢په .... لپاره مسعود ھغه څه وکړل چې موږ ورته ويل

 کې ١٩٨٢په .... سره داسې اړيکې ټينګې کړې چې له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو پورې  پاتی شوې

د دغه تړون له . َشخصا د احمد شاه مسعـود او د شوروي اتحاد د څلورم غـوڼـډ د اشخاصو تر منځ  تړون رامنځته شو
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] بريدونه[خه ونيوله چې په سھيلي سالنګ کې د شوروي پوځ د کاروانونو په مقابل کې فعاليتمخې مسعود د دې م

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 اسالمي ګوند د غوڼـډونو په ضد وکاروي] د حکمتيار د مشرۍ الندې[ ټول زور

) ١٩٨٩ تر ١٩٨٧، او ١٩٨۵-١٩٨۶، ١٩٨٠-١٩٨٣( پياده غوڼـډ کومندان و او په افغانستان کې يې درې دورې 

)  ١٣۶٧دلوه / سلواغه٢۶(١۵ د فبرورۍ په ١٩٨٩تيرې کړی وې، او نوموړی  وروستنی شوروی عسکر  و چې د 

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