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  ډاکتر رحمت ربی ځيرکيار

 ٢٠١۶ جون ٢١
  

  یامريکې د اور پرتوګ اغـوستـلی د

٣  

America Is Wearing  Pants  of  Fire 

  

   احمد شاه مسعود د ډاکتر کوچي په کتاب کې

 کوچی د  يرغل شوي افغانستان د اوسني ولسمشـر ډاکتر اشرف غني تـره  کيـږي، په کابل کې مکتر عبـدالـقيو ډا

تـوريالی : مھتمـم. سياسي ستونزې او زما دريځ:کـومه رسمي وظيفه ھم لري او يو  کتاب يې ھم خپور کړی دی

وی ټـولـنې نـوم  او چـاپ ځای نه دي چاپ د خـپـرنـد. [٣۵لـړ . زيـيـز٢٠١٠=لـينـدۍ ١٣٨٩دوھـم چاپ . ځاځـی

  . ځيـرکيار–.] شـوي

 رباني په واکمنۍ کې پرچمي پوځيان او استخبارت ځای په ځای شوي وو، او د روسانو السوھـنې ھم  – د مسعود 

 رباني او رشيد دوستم  د رژيمونو د تمويل  لپاره  پيسې چاپولې او په -روسانو د مسعـود. ».بيا پيل شوې«

،  او نورو پوځي مھماتو غـښتلی کاوه رباني رژيم په وسلو -روسانو به  د مسعود.  کې  يې وررسولې» کنټينرونو«

. تيل او لوژيستيکي اړتياوې به يې ورپوره کولې، او په سياسي ډګر کې ھم د ذکر شوي رژيم په مالتړ کې والړ وو

کوماندان جنرال بوريس ) څلويښتم غوڼـډ(د زمکنيو قواوپه افغانستان کې د شوروي اتحاد .  مخـونـه٢٨۵-٢٨۶ولولئ 

احمـد شـاه مسعود د ...« :ګروموف  د مسعود په اړه په خپل کتاب کې د ډاکتر کوچي په وينا داسې ليکلي دي چې

که « روسي جنرال کاږي چې/ دا شوروي» .روسانو سره د سالنګ د لويې الرې په ساتلو کې ډيرې مرستې کړې دي

دی .  مسعود مرستې  نه وای روسي لښکرو نشوای کوالی  چې د افغانستان پښتني سيمو ته ځانونه ورسويد احمد شاه

وايي چې د احمد شاه مسعـود ختمول روسانو ته ډيره اسانه خبـره وه مګـر روسانوو د ده څخه ډيرې ګټې ] ګروموف(

تاب په حواله کاږي چې جګرن اناتولی د ډاکتر کوچی د شوروي جنرال لياخوفسکي د ک . مـخ ٢٩۴» .تر السه کـړې

د يـوې اوږدې مـودې دپـاره د ] ھغـه[يـو ډير تکـړه جاسوس و او په فـارسي ژبه يې روانې خبرې کولې «روسانو 

تر ٣٣٧» .مسعـود سره يـوځـای اوسـيـده او مسعـود تـه يې کـيـڼ  او کمونـيستي فـکـرونــه او بنـسټـونـه ورپـيـژنـدل

روسانـو  غـوښتل چې لومـړی دې /شـورويانـو: ډاکتر کوچی د لياخوفسکي د کتاب په حواله کاږي.   مخونه٣٣٨
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له ده سره نژدې  شي او په ګډه سره خپلې «دې روسان » بـيـا«او  » د يـو ملي قھـرمان په تـوګه ومـنل شـي«مسعـود 

   مخ٣٣٨ -» .سياسي ګټې تر سره کړي

  

 ل لياخوفـسکي په کتاب کې احمد شاه مسعـود د شوروي جنرا

 - د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه: خپرندوی. محب الرحمن: ژباړن. جنرال لياخوفـسکي، د افغان ميـړانه او غـميـزه

جنرال الکساندر اناتوليويچ  لياخوفـسکي  اوږده موده د شوروي . زيـيـز٢٠٠٠= لمريز١٣٧٨: د چاپ نيټه. جرمني

ونو په ستر درستيز کې  دنـده لـرله او د شوروي پـوځونو په وروستني پـړاو کې يې ، په اتحاد د وسله والو تورن پوځ

  . افغانستان کې د شوروي اتحاد د دفاع وزارت د اوپراتيفي ډلې د مشر ستر جنرال و

احمدشاه مسعود اسالم او تاجکي ولوله غبرګ کړل، سوکه سوکه يې په پنجشير کې خپل  اغيز زيات کړ، او د 

خپل ټول سيال ډلمشران چې د مشرۍ دعوه «په مټ يې په خپله سيمه کې  په دې بريالی شو چې » ګري عملياتوترھ«

، او په پايله کې د ځان لپاره د »يې کوله ډير ژر يو په بل پسې له منځه يوسي او خپله بشپـړه برالسي ټـيـنګه کـړي

کې د ) کرباس پوشھای  بررھنه پا( په خپل کتاب ډاکتر حسن شرق ھم. [ غوره کړيتخلـص) مسعـود(» نـيکمـرغه«

].  ھغه مھال  د شوروي اتحاد د مشر ګورباچوف له خولې ليکلي وو چې مسعـود دې مسعـــودسستان  جوړکړي

مالتړ او «ھيڅ يو رژيم بری نشي کولی، خو دا چې د شوروي اتحاد «مسعود په دې اند و چې په افغانستان کې 

د بيلګې په . ھم د مسعود سره اړيکې پاللې) استخباراتو(شوروي څارګرۍ . بــرخه شــوي وييې په » دوستانه اړيکې

په استوګنځي کې تير کړ او  په دې ترڅ کې يې له ھغه سره اړونده «ډير وخت د مسعود  ډول، ډګرمن اناتولي ښايسته

ليکنو سره ھم  سټ ايښودونکو لهژوند له بڼې او مارکسيزم د بن«دغه شان مسعود يې د شوروي » .کار پر مخ بيوه

دغه شان » .کار د پايلو لپاره  الڅه نا څه وخت ته اړتيا وه«خو لياخوفسکي په دې پوھيـږي چې  د دغه » .بـلداوه

ھم نه  تر سره «حکومتي ځواکـونو پر ضد عمليات ]  افغان[چې په پنجشير کې به د شوروي او» ژمنه  يې وکړه«

لوز وکړ چې په خپله سيمه کې به د  نورو ګوندونو ياغيانو ته ھم اجازه نه ورکوي ] عودمس[برسيره پر دې ھغه . کوي

چې ورته عمليات تر سره کړي او د خپل مسوليت له سيمې نه د ھغو د وسله والو ډلو، وسلو او مھماتو د کاروانونو د 

 نو مسعـود خپلې ټولې ژمنې په که رښتيا ووايم«:جنرال لياخوفـسکي  زياتوي چې » ....تيريدو مخه به ھم نيسي

  مخونه۴۵۴-۴۵۵»....بشپـړه توګه پلې کولې

يو تکړه، مړخړپـی، پټ کاری، محتاط او واک «مسعـود : جنرال لياخوفـسکي  د مسعـود ځانګړتياوې داسې راپيژني

خپلو کسانو په د احمد شاه د نږدې چاپيـلایر له څيړنې نه سړی دې پايلې ته رسيـږي چې ھغه د . خوښوونکی سړی دی

   مخونه۴۵۶-۴۵٧» .نوموړی ھميشنی استوګنځی نه لري او تل يې بدلوي.... ډله کې په ھيچا باور نه لري

 کې چې د ژنيو توافقات السليک شول، او له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو خبر خپور شو، مسعـود ١٩٨٨په 

د جوړولو لپاره ګټوره و ګڼله، او له » د اسالمي دولت«دغـه نـوې صحنه  د افغانستان په شمال او شمال ختـيـز کې 

 –خو په مقابل کې يې په جوالی » .ليات په ټپه ودرولييـز عم پـر خالف جګـړه«دې امله يې د شوروي پوځونو 

غـوڅ او کارنـده جګړه يـيـز «د عملياتو په ضد د کاپيسا او پروان په واليتونو کې) حکمتيار(اګست کې د اسالمي ګوند

دريځ ال تر اوسه په بشپـړه «سره له دې چې په سياسي ډګر کې د مسعـود . مخونه۴۶٠-۴۶١»  .عمليات پيل کړل

چې د » معـقـوله ده«د شـورويـانو لپاره . ه نه دی ټاکل شوی، خو پـښتـني ضـد کرکټر يې  بيخي په ډاګه دیتوګ

پخپله د شوروي اتحاد د دفاع وزارت د اوپراتيفي ډلې مشرتابه او «. پالـنه وغـځـوي» مخامخ اړيکـو«مسعـود سـره د 

. ې د مسعـود د ډلـو په ضـد لـه عـملـياتـو نه دې ډډه وشـيکاوه چ» ټـيـنګار«په دې » د څلويښتمې اردو کومندانۍ ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رپـوټ درکوم «:کې د شوروي اتحاد د دفاع وزير ستـر جنرال يـازوف ته داسې ليکل شوي دي] سند[پـه يـو پټ السوند

په غوڅه توګه خپلو ډلو ته ويلي چې د شوروي پوځونو پر خالف جګړه يـيـز عمليات ] مسعود[احمد شاه ....چې

   مخونه۴۶٢-۴۶٣. منلې ده» ونکړي او ډلې يې ھـم دغه خبره پـرته لـه ولـې او څـنـګه

تاجکستان او د پاتي افغانستان په اړه جنرال لياخوفسکي د مسعـود » کورواکي« کې، د راتلونکي نپه موجود افغانستا

د بدخشان،تخار او بغالن واحد افغانستان کې ] اوسني[په ) ١: (شريکې کړې دي» د څـيـړنې وړ پوښتنې«سره 

تاجکستان د جوړولو موضوع او دغه ) خودمختاره(واليتـونـو او د پـروان او کاپيـسا د ځينو برخو په ګډون د کورواکه 

اسالمي ] د پنجشير) [٢. (شان د افغانستان په دولت کې د تاجکانو د استازيتوب او ځانګړو څوکيـو موضوع ګاني

د ) ٣. (او خپلواک ګـوند په څير په رسميت پـيـژندل)مساوي الحـقـوق(ـوه حق برابري جمعـيت په افغانستان کې د ي

 کابل د الرې –افغانستان په وسله وال پـوځ کې د کورواکـه تاجکستان د منـظمو ځواکونو رامنځته کول، او د حيـرنان 

ـينګـول او د خلکـو اقتصادي وضعې او په اډانه کې د سـولې ټ) کورواکه تاجکستان(د شمال ختيز واليتونو) ۴. (ساتنه

د شوروي تاجکستان د جمھوريت او په افغانستان کې د کورواکه تاجکستان تر منځ د ) ۵. (پرمختګ ته پاملـرنه

  . سرحدي سوداګرۍ او فـرھنګي اړيکو ټيـنګول

ورنڅوف او . م. ير يوله خوا د دغو درليـږل شوو پوښتنو په باب په افغانستان کې د شوروي سف] لياخوفسکي[زما «

په دې اړه د ھيواد له مشرتابه سره ... َورينيکوف سره ھم خبرې شوي او ھغوی] ايوانويچ.[اي] والنتين.[ستر جنرال و

ُدغه مطرح شوې موضوعګانې، په سويلي سالنګ کې  د مسعـود د ډلو د يوه ډلمشر مال » .پوھاوي ته رسيدلي دي

د مسعود په غبرګون کې  څرګنده شوې وه چې نوموړی د دغو . ې وېغـوث له الرې  مسعـود تـه استول شو

لياخوفسکي » .چمتو دی او په دې اړه ځينې نور وړانديزونه ھم لري«موضوعګانو د څيړنې لپاره خبرو اترو ته 

 رامنځته» لـږ څـه پـرمـخـتګ«د مسعـود سره د شورويـانـو د خبـرو اتـرو په اوږدو کې » ھـر کله به«کاږي چې 

جنرال د شوروي  . مخونه۴٧١-۴٧٢. عمليات پـيل کـړل» يـوناڅـاپه«به يې پـر ضد ] افغان حکومتي ځواکـونو[شو، 

نه يو داسې ستر ] مسعـود[کيدای شي په راتلونکی کې لـه احمـدشاه « :لياخـوفـسکي په کتاب کې دا پايـله پام وړ ده

له ھمدې امله . ي له ھغه سره د ھمکارۍ  اړيکې وپاليسياسي شخصيت جوړ شي چې شوروي اتحاد ته به په کار و

  .مخـونـه۴۶۵تر ۴۶۴».وي نه غـليـم) متحـد(زموږ لپاره په ګـټه ده چې ھغه زمـوږ اڼـډيـوال 

  

  »جاسوس ھمه کس«مسعود 

د ګڼلی دی  او په خپله ليکنه کې يې  »مسعـود جاسوس ھـمه کس« په سپتمبر کې٢٠١۵ ډاکترميرعبدالرحيم عزيـز د  

  يوناني مورخ ډاکتر ديميتراکيس په الندې کتاب اتکا کړې ده

 Panagiotis Dimitrakis, The Secret War in Afghanistan. B. Tauris,2013  

احمد [اين کـاذب تاريخ ... «:، ډاکتر عـزيـز داسې را لڼډ کړي دي»غټ ټکي«د مسعود په اړه اړه د  ذکرشوي کتاب 

ارتباط مخفی وعـلنی وی با دستګـاه ھای . ھای جاسوسی جھان ارتباط داشتبه تمام سازمان] شاه مسعود

ٔمن مطالعه اين کتاب را به کليه مبارزان راه . استـخباراتی کشور ھای مختلف از او يک خاين بزرګ به ميھـن سـاخت

چطور متجاوزيـن آزادی پيشنھاد می نمايم تا خود دريابند چطور افغانستان دستخوش طرحھای استعماری ګرديده و 

 دروغين در کشور  و مردم ،،قھرمان٫٫شرق و غرب از احمدشاه مسعود حمايت کرده و سر انجام اورا منحيث يک 

مايت سازمان ھای استخباراتی کشور ھای مختلف در افغانستان موظف شده اند که حعمال مورد . ما تحميل نموده اند

ه دفاع برخاسته و ھر عمل ضد ملی او را يک نوع عملکرد استثنائی از خيانت ھای احمد شاه مسعود به افغانستان ب
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د ذکر » . معرفی بدارند،، نبرد استخباراتی٫٫را يک پيروزی  در  ٔزاده نبوغ اين فرد خاين به مھين جلوه داده و آن

 آر ، مسعود با کلونل اناتولی تاچف مربوط به جی١٩٨٣در جنوری «:  مخ کې راغلي دي چې١۶۶شوي کتاب په 

د ډاکتر » .مالقات نمود و ګفت که او دشمن شوروی و مردم شوروی نـيست) استخبارات وزارت دفاع شوروی(يـو

  عزيز ليکنه په الندې ويب پاڼه کې لوستلی شئ

http://www.afgazad.com/Siaasy-2015/090915-Dr-MRA-Masaood-Jaasoose-

Hama-Kass.pdf 
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