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                                          اريرکي زی رحمت ربرټاکډ : کواليل
 ٢٠٠٩  ،ی جوال٣١ 
 
 

»  خان زيچنگ«  اوېکيدامر:  یني   سره  و خي  د  تارخيتار 
 استيس] سپک  [ »تيُبلش  «تونه،ي  جنگ     جنا او د ېکرښل

  
 
 ی  دمرکزېکي   وروسته  د سپتمبر   په شلمه  د امرځې   نه  نھه  ورې   له بخول٩١١  کال  د   زيي ز٢٠٠١  د

 اوه لس   ېکي امرېواکځزبر.  ته ورننوت موي سېلوالټ ید شمال ) کريجابر ( مټيخاص )  أئ ېسي آ( استخباراتو 
 د جنگ  يې  ې و  کدږ په  اوې  چړ   وکرغلي  ډ   په افغانستان بر بنځوسته د اکتو بر په اووه مه ور ورځېور
 په  تونويد دغو جنا ).  يټوسايَ خخونه، مس گرولټ ليي د  د شت لې په خوا کارښد شبرغان  ( ی دی شوتونهيجنا

 د ېکي مشران  د امرېلوالټد شمالي  . الهلوټ او شما لي کهيپخپله امر:   شته   وو نيمھال، د  جنگ   متحد 
  د زور په برکت، ړ مالتزيخړ ھراېددغس.   نازولي و ړ مالتغاتيي او تبلکي،ي سي، تخناي سالي،عسکري، م

 مخه ي،ړ  کرولټ  کناتي  عمليی  جناېلوالټ شمالي  ېاني د خپل متحد   ې لرل چتي قد رت او مسولهړ دواېکيامر
  او  لړ و هځنيله  م) شواھد (  ونه ند السوی او د ھغوولټ پتونويد خپل متحد د  جنا . يړ کيې ثبت سي،اوي  ونيې
 په ا ېلوالټ د شمالي  ې  مھمو  کتابونو  کلورڅ په ې  ککنهي  لېپه  د . ی د تي  وھل  پخپله د جنگ جناې  پکېگوت

 د ې  په  خوا  کارښ د  شبر غان  ېچ  ی ھدف   دادولولوټد دغو معلوماتو د را.   کومېاندړکله   معلومات  و
 ) لي ، فايېد وس (  ۍرٻ ډ  ې خخونولټ   د ليي د  د شت لې  په  شاوخوا  کی د  پاې شتاي  د موامبرکال  د  ن٢٠٠١

  کهځ معلومات      مھم  دي  نگنڅدغه  . معلومات  ورواچوم )  متکي نويضمني،  په قرا (  نگنڅ   وڅ  ويته   
 د   ولسمشر جورج   ې   ککهي  په  امرې  چومرهڅھر  .   شوي دي ولټخا صو له  کتابونو   نه  را د مھمو   اشېچ
 تيښ د  مشرانو  خوبونه   تې والالرډ ھغومره  به  د  شمالي ي،ېږ کې لرڼیپوڅ نه  رې  پرهي   بوش له   سپوي بلډ
، ٣٠ ( ې کارښنکس  د تاجکستان   په د وشنبه    فرااميټ  د  مرکزي   قواو  ستر  کوماند ان  جنرال   ېکيد امر. 
 رگندڅ   کيټپه  » يټُبلش«  خپل احساس  د ې  په  مقا بل کېتنښ  غوېوي د  مي فھميد  جنرال  قس) ٢٠٠١  توبراک
  .                                           دهولډ ې په  النديې حي تشرې چړک

   او انهي  عاموهي تيُبلش.   شویليو»  خوشانييد غو«  ورته ې کهړبا په لفظي ژې چی دیکټ زيي انگرتيُبلش
 یلي مفھومه خبره   وې او  بخرتهې خونده، سپکه، بې  باي اتټي ورته  چې کتوښ په پېبازاري اصطالح    ده چ

 په تيُد بلش«  جي فرانکفورت ريي متقاعد پوھاند ھې د اخالقي فلسفې پوھنتون کنستني په پرې ککهيپه امر.شو
 ېپه د). مخونه٨٠، ٢٠٠٥ س،ي پريټورسيوني نستنيپر( ی دړی خپور کټی کتابگووي) تيُآن دي بلش(» اکله

 لپاره کيټ  تيُپخپله د بلش .ی دی د   موضوع سره علمي چلن  شوې له الروکوټزوي اند ڼ د روې کيټکتابگو
 َميريمخ؛  م٢٢٧،)٢٠٠٥(  دوھم چاپي،کشنري ډ  کنيرېُ اکسفورد  آموين:ونه ندي سزييولولئ د وه مھم انگر
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 تازه وي لپاره اي نتاښ د مفھوم د رو استي ستيُد بلش.  مخ١٦٣، ٢٠٠٥ چاپ ولسميکشنري،ډي تيجي کا لبسترزيو
 راني اد که ولسمشر شي ې وه چړې کېاندړ مفکوره وېَد ولسمشر نوماند  برک او باما داس:  کومېاندړمثال و

 ولسمشر ې کييماي په نی د  م٢٠٠٨ کال زيي د زېاندړ وېشتي موارلسڅ. وچلويتاسي سېسره به د خبرو له الر
 د استي سی د اوباما بھرنيې او ھلته هړ وکناي   وې په پارلمان کلوًييد اسرا) ٢٠٠٩ تر ٢٠٠١( بوش وي بلډجورج 

 ې الماني کز،پهيناز( اني  نازيې  ېاندړ نه  وړې جگې والړۍ   نې له   د وھمې چړ سره پر تله کيځھغه چا د د ر
 مشر و، د ېټې د کمکوړي اوي د بھرنې په مشرانو جرگه کېکي د امرې ن چديسناتور جو  با. نوليتسک) زڅينا

» خبره ده  ) ړد خندا و( د ا سپکه .ده] خبره[ دي، دا مضحکه اتټيدا چ« :لهڼوگ » تيُبلش « سهيولسمشر بوش مقا
 This is bullshit, this“ يي  وواهڅ   ې  د غسې په  پارلمان   کوادې بھرني ھوهي د ې ولسشر دېکي د امرېچ

is malarkey.  This is outrageous, for the President to go to a foreign country, to sit in the 
Knesset[Israeli Parliament]... and make this kind of ridiculous statement.” 

 او ېکي د  امرې مھمو   کتابونو  کلورڅ په هړ په ارغلي د ېکي د امرېافغانستان باند ،پهې ککنهي لې به په  دزه
 کلي له خوا لانوټجنيد ا) ً ائېسي آ( د مرکزي استخباراتو ېکيدوه کتابونه د امر. مړ راوسپېکړي اېلوالټ یشمال

 ېنو له قلمه   راوتلي دي چ جنراالوټد  د وه غ) ډکمنان رالټنېس( د مرکزي قواو ېکيشوي دي،او دوه نور د امر
 په ټجني اوهيً ائ د ې به د  سي آړیلوم. یُ کماندان دالي او د وھم د ده مرستیُ د مرکزي قواو سترکماندان ديې وي

 ټجنيً ائ د دوھم اې به د سي آې شم؛  ورپسړ کتاب ته الالنگي به د جنرال د اي بم؛ړ معلومات معرفي کېکتاب ک
   راوباسمکيټ ټُ به د مرکزي قواو د ستر کماندان جنرال فرانکس له کتاب نه غې کې او په پام،ښيمعلومات و

 
    شرون کتابريي گتگري أئ د فعالېد سي آ  
 

Gary C. Schroen, First-In: An Insider’s Account of How CIA Spearheaded the War on 
Terror in Afghanistan. Presidio Press, May 10, 2005, 400 pages. 

 په ضد د زمي د ترورې په افغانستان کنگهڅً ائ ې سي آې چسهيد داخلي کارمند ک:ی ننوتلړی شرون،لومرييگ
 په ېسي کلونو راھ٣٢ شرون   له رييگ.   مخونه۴٠٠، ٢٠٠٥   یم١٠ ،سٻوپريډيزي ،پرهړ وکودنهښجنگ الر

 ې کۍ عربستان،او دوبران،سعودييا،پاکستان، په افغانستانيړنومو.  مامور واستي د راتوي د عملېً ائ  کېسي آ
 له يېاي مشر واو بېانگڅً  ائ  د ېد کابل د سي  آ١٩٩٠ تر ١٩٨٨له . مخبران استخدامول، روزل او اداره کول

 ) ويَاوپرات ( اتگريً ائ   عملې د سي آېپه افغانستان ک.   لرله فهي وظني عې په  اسالم اباد  ک١٩٩٩ تر ١٩٩٦
 ې د تاشکند له الرهېټد سپتمبر په شلمه  ن٢٠٠١ کال زيي وروسته،د زځې نه نھه ورې له بخول٩١١ شرون د رييگ

 د احمد شاه ې عارف  سروري سره وه چري کتنه دانجنئړد ده لوم. دهځې لوري  وخوموپهي د سېلوالټد شمالي 
شمالي « ته سازمان د مسعود ې په مطبوعاتو   کې چييشرون   وا.  چارو مسول و تييمسعود  د استخباراتي او امن

 که د ې چهړ وکلهي په  مھال له شرون نه ھرغلي د   ېکي د امرېخوعارف په  افغانستان  باند. دلهې کلي و»لوالهټ
ُ کماند ان مسعود ې چې ک١٩٩٦په . وکاروي » لوالهټد افغانستان د نجات  متحده اسالمي  « یاځ په ېلوالټشمالي 

«   خپل سازمان  ېکلونو ک١٩٨٠مسعود  په    .  ړ غوره کيې د غه نوم شو، لېنه   ب  رباني نيله  برھان  الد 
 نوم د پاکستان استخباراتورا ېلوالټ د شمالي ې  چاتوييشرون د عارف په حواله  ز.   و ینومول»  نظاریشورا

 عارف  رېانجند  . ولئ  ولزهيسر\ځد  کتاب   ننتو-يړک ) تيزوليآ(  »انلهځ لوالهټمسعود او دھغه  «ې و چیستليو
 زيي مهيبل  چا  س.   و »    نظار صفحات شمالیشورا«  نوم  ولټ»    نظاریشورا«   د  ی ده  چې  وتلادهيله 

 ېکړي سر اېلوالټ د شمالي يې ېسي له پخواراھېشرون   چ)!  اريرکيز( يړ لپاره نه   وو غوره کانځنومونه   د 
 د ې گر کډ يي ھلته په ھواېچړ الې کرټ ته په مویاځ ې نومېتان اسیله  د پخپې  چيږ کاې په خپل کتاب ک،ېلرل

 يې   فرانکس سره د   مالقات  لپاره   اميټُ دمرکزي قواو د ستر کمند ان جنرال ېکي اود امرنييعارف سره وو
 ريي،گ ته والوزيې د وشنبېک) کوپتريلېچورلکه، ھ (ۍرخڅ يي کاي عارف  په امرې چې  له دېمخک .يړچمتو ک
 د يې ته به مي فھمي اوقسيړ کبي ترتزي اندړ ممتاز   به د   فرانکس   سره د مالقات لپاره وې چلي وويې ته نشرو
 ې کگرډ يي  په ھواېشرون د  استان. و ي یدلې ته رسې عارف به دوشنبې چې له دې ورسوي مخکې له الروډيرا

 ې چيړ فرانکس غواي؛ړ مالقات لپاره کره کدانکس سره  د جنرال فرانځ   دي   بامي جنرال فھې چليعارف ته وو
 وخت ې او پالې د پدي او د بریلکه د قواو کچه،نظم،چمتووال-يېږ و پوھخونوړ اولوټ په دي د  برېلوالټ ید شمال

 ې حال کې په   داسړی کلې  نه و پدي په طالبانو برې ولمي فھې شي چحي توضديدغه شان، فرانکس  ته با .یاځاو 
  ې په ددي باميدغه شان ،فھ. وو وليي نې النددونوي طالبان د برې په شاوخوا کفي وستم د   مزارشر دېچ

د .(   وشوهې  د جنرال فرانکس په مخصوصه عسکري الوتکه کهډغون .يړ غواهڅ له   فرانکس نه ې چيېږوپوھ
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په سي ).اريرکيز-خوري سره سمون ېټې نېرشمٻ د د ېاشتي مې د ھمدغې شنبه چېداکتوبر وروستنئ در٢٠٠١
  مي فھې چيږدده په حواله شرون کا.   الرهونډ گې کهډ افسر ھانک  په دغه غونېانگڅ ضد زميرورټ د ېً ائ کېآ

 دي ې  بالمدٻُاورو«: و یشو) وار ختا (ېړ که وه،اغډ جنراالنو ييکاي له  امرې  چې ه کډپه غون
َسمو...نگېټېس  . ئښو) ني المياټ(شٻ پالن او وخت وشخص مېچاوه چ زور واميفرانکس په فھ»  .ډرټَ فلسټَ

 چِيدلته د ا-يړ کږ سره ھمغچِي الې د کرنې کرېً ائ اوپه پنجشې  د سي آې خپل پالنونه دې چليفرانکس ورته وو
 ېپرله پس« جنرال فرانکس به  په ې چاتوييگري شرون   ز.   اريرکي ز،ی ون دډ نوم لنولټ د لې د کرنیتور
مخونه .  يړ وکدي برې په  طالبانو به د  کابل په  شاوخوا کې نلري چ»ډ اډ «ې  ددلوالهټ  یپه شمال  ې چلي و»ولډ
      ٣٢٧،   او ٣٠۴-٢٨٥،٢٩٧،٣٠٥: 

“General Franks continued    to say that he had no confidence in the Northern Alliance to 
carry the fight to the Taliban at Kabul.”, pp.285,297,304-305, and 327.  

 
 
    کتابالنگي  د  کلي جنرال ما د
 

L.T. 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. 
د افغانستان او عراق د جنگونو په اکله   :ې  د  نواه  لوکمن  سره، د مرکزي  قواو په د ننه کالنگي د کلي ماجنرال

  مخونه٢٢٢+ ، اتلس ٢٠٠۴سپتمبر ٢٥   نگ،يشي پبلگنريير :  سي يډ نټ واشنگت،ي ل  واقعډش
  د ېکي لو نه وروسته، د امردېنگټي له تي د اسالمي جمھوريې یاځو په  ادلوېنگړ د شاھي نظام له ې کراني اپه

 ی اصلې دمرکزي قواو د پاملرنزي ختینځ ول منډ ېپه د.  شولتهځرامن) ډ کمنانرالټنېس ( التيمرکزي قواو تشک
 : يځ رادونهواې ھنييالند  ) يټیليبي نزسپاي آف ر ايرَيا ( ې په ساحه کتياوس د مرکزي قواو د مسول. ساحه شوه 

 د وادونهې ھاي پاکستان،افغانستان ، او د شمال  خواته د مرکزي اسوادونه،ې ھزي ختنيځ منولټد مصر په شمول د 
 زييد ز.  کوي ارنهڅ ېمي  سې د ھمغې  چی دلي  تشکزعسکرييي مهي سوي ډکمان )   ٦مخ (کزاخستان په شمول

 ،ډد اروپا کمان:  ونه ھم  موجود ووډ نورکمانېخه در نه د مې له بخولېټې نېولسمي د سپتمبر د ٢٠٠١کال 
  ېکړي عسکري او بھرني اې په خپلو کتابونو کېَ  کپالن چيډ  ټرابر) . ٥مخ (ډ کمانليي او سھ،ډ کمانکيفېَفس

 ونو  په ډ  کمانلورڅ د  نورو ېچ يېږ نومډ شمالي کمانيې وي : سيي ته  ھم گوته نونوډ دوه نور کماني،ړرانغا
 له  کانگرس  نه يې بود جه ې   چی  دډ  کماناتوي د وھم د  خاصو  عمل،اوی دیلړ تېه دفاع وزارت پورشان  پ

 ونو  وادېھ)  ١٧٠(اي اووسلي ول   په  ډ  په  کلني  ډ  کماناتوي د  خاصو عمل،ېاندړ  نه   وېبخول٩١١له  . يځرا
  يټکوا (»ستلهيبرخه اخ>   چارپوھانو ويغل<   نھه  تنو ې  به  پکولډ په  اوسط  «  ې   کول  چاتي عملېک

د :  الجبره استي د نوي سار،يرکي زی رحمت ر برټاکډ:  کپالن  د معلوماتو لپاره ولولئ ټد  رابر ). شنلزېپروف
  او ې کولتور   د  ودتنيښ د پی خپرند و،ې پالنونه او غولون،ۍجي لپاره فکرونه، ستراتۍ د امپراتورېکيامر

        مخونه۴٣ تر۴٢ ، ٢٠٠٦ ورېښپ-ولنهټ ی د د انش خپرند ویاځ چاپ،یجرمن-ولنهټ   ايپراخت
 اميټ د مرکزي قواو د ستر کوماندان جنرال ،ې له الرانوټجنيً ائ د اې د سي آېپه مرکزي قواو او افغانستان ک   

 ړی خان لومميفھ .  وی شوبيترت»  مالقاتټپ «ېلوالټ د  شمالي ې کارښفرانکس سره د تاجکستان په  د وشنبه  
 ھلته یاځ وي ممتاز به ھم د عارف سره ې چيٻښ برېداس.[   د مالقات منتظر ووې عارف په  د وشنبه کېاو ورپس

 اي\ ممتاز به د پالن اوې چيیاښ.  چارو مسول و تييعارف د احمد شاه مسعود د استخباراتي او امن]   و؟یتلال 
د ].  واخلي يې   نوم   ې چې له دې  و، بري وزې د خزانې چسييگوته ن چا ته وي  فرانکس اميټ[   مسول و ېخزان
(  ستر کوماندان و اليمرست ) ډ کمانرالټنېس(   د مرکزي قواو ېکي  د امرالنگي   د کلي  جنرال   مازير  ستوېر

ِ  امر النگيد  د ) . ٢٠٠٣تر ٢٠٠٠ د وروستنئ  د اکتوبر ٢٠٠١ کال زيي فرانکس د زاميټ جنرال   زي ستورلورڅَ
 الوتکه ې په خپله عسکرې په  د وشنبه  ککستان د  تاجې کارهي   په تې، د شپ٣٠ د  اکتوبرپه  ېاني ، ې شنبېد ر
.   مشران  گوري  ې د وه  د رېلوالټ د شمالي ې ورسره په ھمد غه شپه  کې اوپه ھمدغه الوتکه کي،ٻږ کوزېک

ھزاره « دوستم، ديجنرال عبدالرش»  اوزبک «   :ژنيې  راپې  مشران  داسېلوالټ  د شما لي  النگيجنرال  د 
 نه ې کولوټ یپه د و.  خانمي خان او فھليجنراالن   اسماع»  د وه  تاجک سني«  ، او ليي خلمي جنرال  کر»عهيش
: ھم وو  ) َفټ( » کلک  « ی د وې، بلک)  او سني عهياوزبک، ھزاره او تاجک، او ش (دلهٻ رگندڅ تنوع ځېواي
 وي هړژبا> َ جم لمېگ<  دا به د يياښ[ و یلټلقب گ] بوچر آف دي نورت [ »  د شمالي قصاب « رال د وستم جن
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 ھره  ورز  ې  کلونو کشتي  وهځ  پنروې په توي ھر یھغو .] اريرکي و؟ زیستلٻ نوم وې په ملت کې د وستم  پرېچ
   نگيلي  کډَ ، اننگيټيفا[ »  .د ژوند طرز و  ی وژل د ھغوۍمانښې له پې ل او  بدېجنگ« .  اخته ووېپه جنگ  ک

  او  اي د  مشرانو د  کلکتېلوالټ  د شمالي  ې لپاره چېد د  ]. مٻ فور  د فيَ  واز  ا  وئ  آف  المورز،ٻ   رټَ اوديو
 يړ سوسځ پنېدږْ  شخصا  نويھر  «  ی ھغوې  چکيي   لالنگي  جنرال  د ي،ړ  اندازه  مجسمه  کۍ رحمېب

 ې چيږ  کاالنگي جنرال د ټ په متونويد دغو کفا ] ني ميټفي فوټ کلوز  ډلي کَرزونليِي  پنگيويايچ ھ[ » .وژلي وو
  فرانکس اميټ د مرکزي  قواو د  سترکوماندان  جنرال   ېکيد امر »  ولډپه  نظري «  مشران به ېلوالټد  شمالي 

  وي  ېکيبه د  امر» د  اور  قدرت     « ې   چهړه ک اگډفرانکس ورته   په . »   جنراالن وي ځد   زمکني  پو«  
 ډ  غونېوٻد .  پروت و ې  کېږ په   غوي ډ  د غونفيمزار شر.   وي ېلوالټبه  د  شمالي   ) ېآرم( » عسکر«او  
   ېپه د ر« د  د وستم شاته .  ناست وې ه کډ د خاصو قواو سره په غونېکي  د وستم  د  امرې  کوکهڅ  په    ۍ

 خان  د زي د  چنگی ھغوېپه خپلو رواجي جامو ک.   شوي  وو بي د ھغه  زر تنه   سواره  عسکر  ترتېونو ککتار
  کانز سينگي  جکي  الډُ  لوکېد[ » . وه ېدليي لېړۍ  پارلسمهي د ېړۍ پېشتميووي.    ل دٻښې په شان  بر ځپو
 » ړ کې لروکرټ  نه ۍرٻ ډ« الرو  له  ډ د  انوټجني  اً  ائ ې   او د   سي  آهړجنرال  فرانکس  اشاره   وک ].   یآرم

َ ا  فورچونز  ش،ي  آف  کَکټَا  س:  ېاني ،   ې  شوږې  خزانه   خوهټ په  پې د مشرانو  سترگېلوالټ، او د  شمالي   
ُورت ، دي  افاگانز لوک  ېپه ھنر ک   ېد معامل«    مشران ېلوالټ د شما لي   ر،څې افغاناو په اتوي  د ززدې  آمډُ

نشوه  )  نگيَھگل(  پورته کتهښ ې جنرال فرانکس په معامله کې  چدلې نه  پوھې   په   دی، خو د و»استاذ ان وو
ً سن  آف  ا  بستېفټ( »    کلک حرامي وي «ې   کړۍفرانکس   په ن . یزغمل  يې د چارسره ېو چ ) چيَ
 اتوي د زې مشرانو په معامله کېلوالټ د شمالي ې  کله چ. مانهې پريېَ خپل امر به ېنه کول، بلک) چنه وھل(همعامل

 معنا ې بات،ټي خوشان،چيید غو( » تيُبلش«  جنرال   فرانکس ورته خپل عکس العمل په ودله،ښ وايتړ االروډ
   ړ کرگندڅ) خبره

  او ھغه   د  سيي ته گوته نکيټ مھم عسکري وي په مھال رغلٻ د ې په افغانستان کالنگي جنرال  د کوالي کتاب لد
 د ھد ږ موديًحتما،  با« .  وارزي ولوړجاي او وشتلوي  په وې ھد  فونه  موجود نه وو چې داسې  په افغانستان کېا چ

  به  ورته  سرونه  ولوټ  ږمو «  ې وو چهڅ ھغه بولي ترتستيددغه ل» . یدرلودال] ټسي لېټارگټ[ستي لويفونو 
َ  اس  آل  سکرچنگيويھ( » .گرول  په   ) ٢٠٠٦ تر ٢٠٠١ ( ډلي د انالد  رمسفريد د فاع وز) .  زېډ آور  ھ نگېَ

بس  ). مٻ د ډنيفا (»ئړ کيې دايپ «ې چلي ب وډليرمسف»   .  نلرلېڅ ھږمو«  و، خو مړ اېپس»   ھدفونو روٻ ډ« 
  ھد فونو  نه  ايله  فرصتي موخو   . اوهړته مخ راوا ) ييټُ آف  اپورتونزيټارگټ( » فرصتي موخو«خوارو جنراالنو 

 ونو دي د برې ونکي  طالبان  ددېتښ   مات شوي  او  تېاني    ې   بشري  قواومي  د  غلې   مطلب  د ا  و  چيې
 ې وسلې لدېبړ گوڅ وي    ې چميد طابانو رژ.  مخونه ۴٧، او ٣٦ تر ٣۴، او ٢٧تر ٢۴ولولئ . شي ولي ونېالند

   لپاره د   واقعي  عسکري   ھد فونو د  شتلوي ول د   وډ ې په  دلرل او ) ۍاباد( بونهې سيځاو ورا  سته پو
 او ېقي ، د قې   نوېړۍ پېشتميووي  د ې په افغانستان کېکي  امرې  ولاي  اخته و،  نو بۍ  په  ناروغتښکم
   ؟ې لپاره وهڅد ا د ومره مستي او بد ماشي د !   ؟ې وکارولې وسلېورټکونا

 
 کتاب ) رنتسنې برييگ( د  کوماند ان  گر ډ د ړې أئ د جگې سي آد
 

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 
 أئ   د مھم ې د سي آې گر کډد جنگ په  : دي برېن او القاعده باند په بن الد،ی ماتوونکې جامرنتسن،ي برييگ

 د شبه ې  چرنتسني برييگ مخونه٣٢٨+ ، اتلس ٢٠٠٥ دسمبر ٢٧ شرز،يکرون پبل :ارکيوين . سهيکوماند ان ک
 رې وخت تاتي له شلو کلونو نه زيې ې اسخباراتي خدمت کټ أئ په پې و، د سي آی شوولي نې الندېنظامي روزن

 د  نومبر  ٢٠٠١  د کال ېده په افغانستان ک .يړ السته راوی ژونداي ړ بن الد ن  مې دا وه چفهيدده وظ .ی دړیک
 ټ د کتاب غرنتسني بیريد گ . دلمږٻ وغېاندړ  ويې  په  کتاب  ې چويون  یاځ شرون ريي د گهېټ  نلورمهڅپه 
   هېټ د سپتمبر په  شلمه ن٢٠٠١ شرون سره افغانستان ته د کال ريي د گې چی نوم دمټي د ھغه استخباراتي کيسرل
 يیکايامر- فغانا [ی اصال فارسي ژ بديحم.    ضد  مرکز افسر و زميرورټ د  ې أئ  کېھانک   په سي آ.  و یننوتل
 رنتسن،ي بريي گې و چې لو  کدې و بډ په  لمر  حقوقپوه  وی پوھنتون  نه  راوتلليې له ې  ککهيو او  په امر] ؟

 ې د تاجکستان د  د وشنبېالوتکه ک) َانمارکد (  نشانهې د   ازبکستان له تاشکند نه په  نامشخصه، بديھانک   او حم
 د مرکزي قواو د ستر ېکي د امريې یاځ والوتله، پر ېھغه چ . دلي گر ته راورسډ يی ھوای المللني  بارښ
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  وړد و« په    ) . ٣٠/١٠/٢٠٠١ ( ناستلهېوتکه  ک الی فرانکس مخصوصه   عسکراميټ نرالکوماندان   ج
   رييگ  د احمد شاه مسعود  ناستن وې چدهې  خان  راورسمي  جنرال  محمد    قسې  کيړ  گاسٻ دې  مرس»ليړل
 »ړی سدلوې او مخ په گنجي کیلډ چاغ، من،ی ډ لنوي «ميفھ:  کوي ېاندړ وې جسمي معرفي د  اسمي د   فھرنتسنيب
-نوم( افسانوي   مخلوق   ته ورته ده »  مخيټ ي او غډ لنوي «رهڅې ميد جنرال فھ( . ٢٣٦،او ٨٩مخونه  (ید
 ژوند ې الندې د زمکې چی مخلوق دی سرټ او غیوچن افسانوي، تصوري    په تن  کوي» نوم « . مخ ٩٠،  (سديف

 ،دیني زمري زجن...،یغول بانکدار] یمجاز[جن کوتوله،«  ورته ېپه فارسي ک. ساتي ېکوي او خزان
  فاطمه یاري  با د ستیمحمد رضا باطن.   یفارس- یسيفرھنگ  معاصر انگل: ولولئ . ی دی شوليو» گورزاد...وي

  ١٣٧٥ زيياآزرمھر، تھران، چاپ ھفتم، پ
“General Fahim, a short squat, stocky and balding man....Gnome-faced Fahim stated 

emphatically that the Taliban would not surrender.” Pp. 89-90. 
 که د  فرانکس   پام ې  چهړ وکهڅ ھميفھ) .٢٠٠١/،اکتوبر٣٠(  شوه لي پې د جنرال فرانکس په الوتکه کهډغون

 کابل د  افغانستان   مرکز ې  دا  و  چلي  دلمي  د فھېپه  ظاھر ک . ويړ  ته   راواوي ډ شمالي غونېدږکابل ته ن
 په مي فھې  چدهي  پوھېخو فرانکس په د.  ومني اره ادې شي ھغومره زر به افغانان نوولي ونې زر چومرهڅھر-ید

  په  ې د طالبانو او القاعدکهي امرې چيی وارنتسنيب. ھلته رساوه ړی لومانځ لپاره نگولوټي د خپل قدرت د ېکابل ک
 ميھجنرال فرانکس جنرال ف.    لپاره نگولويټ د  قدرت  د  مي وه، نه د  فھې افغانستان ته ورغلې پسنگولوړزپلو او 
 رخيڅ را»مٻ تالقان  د وھم،  او  کابل  در،ړی  لومفيمزارشر«   په هي  د جنگ  عملې چهړ اگه  کډته  په  

 ) . ډَسپريو ( »دهېوپس «ې کږ په غومي عارف د فھري انجنله،ړ ته وژبامي فھناي د فرانکس وې  چديفارسي ژبي حم.
  احساس  ولري،  د جنرال  ېنوک     « مي     جنرال فھه   کې  شو چې سره    په  فکر کانځ  د  رنتسني   بیريگ

 ناي وٻیفرانکس .  د  کابل  موضوع   ته   راستون شواي او بلړ ونکيې ېخو د غس» .....يړفرانکس نه به مننه وک
  د خپلو  جنگي خد مي فھې ه  کډغونپه . مخ ٩١» . کوولې پفي به په مزارشرږمو« :  و ډ ې په دهړ ک»هڅغو« 
 أئ  ې د سي آې موضوع کېپه د .  هړ خبره راپورته کېتنښ د غوالروډ اتوي  لپاره  له فرانکس نه د زومتون
  د مشرانوپه   ېلوالټ   د   شمالي   »ې له  مخې  تجرب«ې  د خپلرنتسي    بريي  گکوالي      او د کتاب    لاتگريعمل

  ۍ  له کومي  غالهړ  د زولټ  اني  ترورز افغان  ی او  د   د وانيرانيا«:   کوي ېاندړ نظر  وېاکله داس
 [  ې  د  معاملې  کوڅ ھتناھيي لپاره  په الټې  گې د  خپلی ھر شې  په   کلتور کید   د و.        دي وونکيڅخر

   مخ٩٢،  »یلپاره چمتو د]  چنه  وھلو
“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.”p. 92  
 ات،ټيچ:خوشان  (»تيُبلش«  جنرال فرانکس خپل عکس العمل په ،ېتلښ وغوې الرډ  ېاتي  زې چمي  فھجنرال
  يې     ټگري    نه   ووت، او    خپل  سډې له  غونې  جگ شو ،  په   الوتکه  کود،ښو)   خبره   ې  خوش،ېاپلت

  ته کتل  نتسنيري سترگو  بدلوې په ترھديحم . ”ديچانه نزن“ : لي  ته په فارسي  وومي جنرال  فھرنتسنيب. ولگاوه 
رنگ و «   عارف  ريد انجن.    وه ېخه  ژبه   کارول   تريې ې د مشر په  مقابل   کنوي د خپلو متحد ې چکهځ
  مخ ی،    پورتن )َروسي   نبليي زيو(  »  ول عصبي ووډ  رگندڅ په هړد وا«  او عارفميفھ) . لي پډرنَټ ( »دهيتښت

. لهڼگ ژ روغه وهړ   ژبادي    د حمرنتسنيخو   ب.     واچوله هړ په   ژبادي د  حمهړ   عارف    پې چکيي لرنتسيب.  
ده د .  مامور و ې  په ضد  مرکز کزميرورټ د  ې أئ  کې په  سي آې چلهړ د عارف ادعا  ھانک ته  وژبارنتسنيب
 ډ لَډَپورلي ھن( »  خونده مالقاتېب«  د  استازو د ېلوالټ په شان ، د   جنرال    فرانکس سره     د شمالي رنتسنيب
 ته د  مي   فھې   کهډپه   غون . دي   حمنړ  په ژباډې    غونېد   دغ  او عارف واچوله، نه مي  په  فھهړپ) نگيټيم

 ې   په    بگرام کې کيیمايد    د سمبر  په   ن]    کال ٢٠٠١[ د ېزه   به د« :    د ا  وهنايفرانکس     وروستنئ  و
  ريي له  گيې     سمدالسه     د،ي بگرام   ته راورسې  د ھمد غه  کال  په   د سمبر کېجنرال  فرانکس چ  .   »نميو
]     کابل  [ تڅتي  پايې اوس  ې   چمي    فھئ،يماته    ووا«  :هړ   وکتنهښ  په اکله  د ا  پومي  نه د  جنرال فھرنتسنيب

                             رٻ ډ     مي   فھې    چهړ    ورغبرگه    کرنتسني    بیريگ»     کوي؟هڅ   ی  دېپه ولکه   ک
 په خلق ومتد راتلونکي افغان حک« او يړ اوخپل سازمان کلک کانځ ې په کابل کې و چاي لگې کېوخت په د
 ې کڼۍري  ما په پخوانئ جمھوی  ربانني ولسمشر برھان الدی پخواننا،ي  په ورنتسنيد ب. » ولريزي اغېکولو ک

 پخپله ې  چهړ کاتهي ورزرنتسنيب.   نه محروم و ړ له کلک مالتېلوالټ د شمالي ې چيٻښ برې وو، خو داسوليړا
 نيٻ سره وونسي ا بډ د خاص استازي  ېکي دامرې چړ ته الستان ازبکې عبداله عبداله  سره په الوتکه کرټاکډ د ید
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 ی د استازی عبد اله  عبد اله   به د ھغورټاکډخو .    به برخه واخليېک هډُ د بن په غونې وه چې منلېلوالټشمالي .  
    مخ٢٣٥  واخلي   هړ  مشري    په  غاًتي قانوني  به د  د غه  ھونسي ې مشر نه وي، بلکًتيھ
 
   فرانکس  کتاباميټ مرکزي  قواو د   ستر کوما ند ان  جنرال  د
 

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

2004, pp. xvii + 590 
 مخونه     ٥٩٠+ ٢٠٠۴،١٧ اگست نس،يھارپر کال/ بوکزگنٻر: ارکيوي عسکر،  نيیکاي فرانکس، امراميټ جنرال

  د ې الوتکه ک په خپله مجھزه  عسکريې په  شپه کېټې نېرشمٻد اکتو بر د د ٢٠٠١ کال زيي فرانکس د زاميټ
 سره  سمون  خوري،  په ېټې ن٢٩  د اکتوبر د  ې  چ،يې»  پرون«.  کوز  شو ې کارښتاجکستان په  د وشنبه 

ال «   بن   الد ن   ې  وو   چليي  وېمشرف ورته په خند ا ک.  وو دليي مشرف سره لزٻ د ولسمشر پروېپاکستان ک
  ( ېفرانکس په   خپل   مطبوعاتي   کنفرانس  ک. مخ ٣٠٩ ،»هړوتوره ب-ې کزي په خت،ی دېتراوسه په افغانستان ک
  له پاکستان ې  چړ  ورکوابځ  ې ته  داسېتنښ  پومزياټ سېَد  لوس انجل) ٣٠،٢٠٠١ توبرتاشکند، ازبکستان،اک

 د جنرال ې له  مخکې   استازي   مخکېلوالټ   ید شمال.  و یدلې رارسېنه  د لته د افغانستان د فضا له الر
 هړ جوې  په  الوتکه کانکس د  جنرال  فرهډغون.   وو دليې ته رار سارښ یفرانکس سره د مالقات لپاره  د دوشنب

    نور مھم عسکري   اشخاص د جنرال   فرانکس سره بد رگه راغلي   ووېپه   الوتکه ک. شوه 
 « مي ھم  فھهڅکه :  ده ړې کرهٻ ډ ب رهڅې  په مي  په شان،  جنرال   فرانکس  ھم د  جنرال  فھرنتسني  بريي  گد

ِ ا ايماف( » کوماندان ايد ما ف« وه ، ھغه  »  ړېسمه  ک «  يې  رهږي  و او  خپله  ړیپه   سر ک»  پکول  یريکشم
   ناولي  کارونه، پالنونه، د اي مافې کوماند ان دخپلاي سر نفوريِ ا ايماف. مخ ٣٠٩ ده،ٻښېته ورته بر) نفورسري
 نري   رامسټ بي  او  ري  کليسي په اکله  ولولئ  د  ساتگري عملاي  د کوماند ان  ايد ماف. ونه   پلي کوي  او تقلبېسيس

    وی چاپ شو١٩٨٧ کال زٻي په  زېکتاب،   چ
Cecil Kirby and Thomas C. Renner, Mafia Enforcer.  Villard/Random Hous,1987, 293 

pages  
 ته ډې دلته غونميفھ . دي راورسې کيړ گاسٻ دې مرس»ټ پې کوړد و « وي په  سره»ري وزيېمال«  د خپلميفھ

 او يړ سره مرسته   وکمي د فھی که  دې  چليھغه  فرانکس  ته  وو .يړ معامله وکېاني »نېبارگ « ې و چیراغل
  به  له ړی لومې ل  چودښ وې په   نقشه کميھف . يځ  راوو»ې پالېمثبت«  به نهٻ  له د ي،ړ د ھغه سره وکيې ميفھ

 في به  په  تالقان، کند ز او  مزار شراي او بيځېږ ته  وخووي ډ غونتوښ  د ېدږ  نه   کابل  ته نې د ررېپنجش
فرانکس   ورنه  . ودلهښ  ايتړ گر ته  اډ  يی ھواې    د خپلو عسکرو لپاره په  تالقان  کميفھ . يړ  مال وتېپس
  نه   به   کابل  ته   ې  د  جنرال  فرانکس  له   اجازې  بې  چهړغبرگه  ک   ورميفھ»  او کابل؟«  :هړک  وتنهښپو

 ايآ.   لحاظ  روغ و اسيي سهٻ « وابځ  دغه  مي د فھې چيیفرانکس وا ) . شني  پرموي  گوي  لټېَان ( يځنه ورننو
 مخالفانو د تونښپ نوځي افغانستان د ليې  د سھېفرانکس په پاکستان  ک» .دغه اساسي موضوع وه. ھغه صادق و

دي   ( ېدلږٻ خوې د  فرانکس   سترگې پر»رٻ ډ ولوټتر  « ې  و چړی  ھغه  سیحامد کرز. مشرانو سره کتلي وو
  مشرانو لوييد قب « ې  و چړی سی ژ بوڅ  او  ی اندڼ ، روی    ھغه پوه او  فرھنگیکرز) . ويسٻِ    ا مپرټُموس

«   أئ  دفترې  دسي آېپه   اسالم اباد ک»   . شوهی راشه درشه کولهي سوني په عيې  او عسکرو سره  نو،، د پلوماتا
  د  ېرېکه  چ:   وه ې داسنهٻښد جنرال فرانکس اند »  . کاوه ړ د کرزي مالترڅې راتلونکي ملي  مشر  په وهيد 

 هړھزاره گانو نه جوتاجکانو،  اوزبکانو  او «  ې   چلوالهټ   ی او شمال،ی  رانسکور  شاپهڅ   ناونڅطالبانو  پا
 ې    چليښ   ونېپه لومو ک»    بل  د اخلي  جنگوهيد « ،   افغانستان   به »   ته ورود انگيې ده د کابل تشېشو
نورترن  فکشنز   :   ېاني  وي، وانٻالس   په  گر  »   سره تي   اکثرتونښ  د پې  به  پکتونهيشمالي  اقل« 
 ېلوالټ  په شان، جنرال  فرانکس ھم د شمالي رنتسني  بريي گتگري أئ د فعالېد سي آشتونز   پييټَ  مجور نستېَاگ

  په  وې د  غالې   چدې  وخت  را ورسېد  د  « نا،يپخپله د جنرال فرانکس په و.   وی پوه شویپه  تجارتي  خو
جنرال  فرانکس   .   مخونه ٣١١ تر ٣٠٩ولولئ    ). َ  آف   ر گز سي  دي  پراسکسي ډ  وټ  مٻاټ (  »وږٻږ  وغهيب

   خبره   ولوي گر د نډ  يی   د  تا لقان  د ھواميفھ . يړ  غواهڅ  ورنه  ی  دې  چهړ   وکتنهښ  نه پوميله  جنرال فھ
  د    يېد مال[  »  يړ   د سسويد پ «  ړی   موضوع   ته  ادامه   ورکې د غې  چېد له ې ، خو مخکهړراپورته  ک

 د   د غه ې چلي وومي فھدلوېوروسته له پس ). ډَسپري  وډَ اننې می منزې ھوټ  ډرنټ ( »دهېو پس«  سره   ] ريوز
 ېد ر  « ې چهړفرانکس ورغبرگه ک.  لري ايتړ الرو ته اډ يیکاي امروني  ملې  د رې  کاشتيکار لپاره  په   م
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   ې فرانکس   اقرار کوي   چجنرال»     .سئي ونفي او مزار شرئړ  کلې  پدي  برې لرئ  چايتړ الرو ته اډ ونيمل
»  . و یولي  نیاريت«   حالت  لپاره  ېد  د)  ضد مرکز  افسر زميرورټ  د  ې أئ کېپه سي آ( پخپله   ده او ھانک 

  اشتي   لپاره  په  ماتوي عملولوټزه د  ! ُا، نه  « ې چهړ   ورغبرگه کميخو فھ ) !!    سٻ  فور  د ډرېپي  پر ډھ(  
  وچولي وي ترهڅ وي په  يې ته دي حمنړجنرال فرانکس  جگ  شو او ژبا»    . لرم ايتړ الرو ته  اډ  وني اووه  ملېک

ُ  از بلشسٻد ( » .هړا ژبيېد ا خوشان دي ، ور و«   :ې  چلي  ويېاو  و(  ډرېگل(سره  وکتل  له  خو شانو  ) . تيِ
  د اخالقي ې  پوھنتون کنستني په  پرې ککهي په امر.  خبره ده ھودهې  معنا  او بې ،  بې    خوشات،ټينه  مطلب   چ

 پام    ې   مخونو  کايپه  ات ) تيُآن  دي  بلش(  »   د  خوشانو  په اکله «    فرانکفورت ريي متقاعد پوھاند   ھېفلسف
    ېزي اند ڼ  روې  کيټپه دغه  کتابگو.  جنوري ٢٠٠٥ س،ٻ پريټورسيوني نستني پر-ی دړی   خپور کټی کتابگوړو
   ی دی   جدي او علمي چلند  شوې   دي   اود   موضوع   سره   پکی شوې   غلډې   ملنکي مډاکا

Harry G. Frankfurt, On Bullshit. Princeton University Press, January 2005, pp. 80 
  ټ   سگريېنه  بھر  ې او له  الوتک،ړ وکيې ځیني الس مد،څې نه پاډې له غونې فرانکس په الوتکه کاميټ جنرال

 ‘ ې ته لکچر ورکاوه چميھانک فھ.  وړی کني تمرږ  موې و چټَد ا  ھغه اک«  : کيي لهړ اېفرانکس په د. ولگاوه 
 ته ې  الوتکرتهې بېفرانکس چ ) . ډَھرسي  ر َډھ  وي  نسېَ پرفورمید( »  .’ی په غصه درٻ ډجنرال فرانکس 
  شمال ولټ  د  وني  ملهځپن« : لي وويې ته مي او فھاوهځنک سر وخو ست، ھاناې کې په خوا کزېراننوت او د م

 ته د  ننوتلو تختي پاې چېږې او له کابل نه بھر به تر ھغه تم کېسي نې له روژې مخکفيته  به مزارشر. لپاره 
عارف ،   ( ري وزيې او د ھغه د  مالميجنرال   فھ.  »  ھو«  : ې چهړ   ورغبرگه کميفھ»  .   شي ړیکاجازه   د ر

 ډ  ونونوي   په  ملې نه  چې ھسې  شو چې  کنهٻښ   اند ې ووتل، جنرال فرانکس په   دې له الوتکېچ) ؟ ...ممتاز 
 چلونو او چنه ولوټسره له  »   .ی ړ  فنرونه  مات  کيړ گاسٻ دېد مرس «  نونهي ک  شوي  د رانه  خورجډالرو 

   يې   ۍ  غالوهي  و  او که  ړی   کڅ  خريې اس وي «  ېنه شو چ خالص ېوھلو ، د  جنرال  فرانکس  سر  په د
 ني د سپې چې   حال کېپه داس ).    ېټ   أ  کارپټُ   أ  ھورس  ار  بادٻ دٻرټ   َډ ر  وي  ھَدٻو ( »   .  وه ېوليران

له  خوا   ) ٢٠٠٦ تر  ٢٠٠١ ( ډليررمسفي د فاع د وزي،دېږمبړ غې  وسلېُ  خورا  مد رنې کوکوڅ روې تپهغر 
 ] رغلٻد [  د عراق لپاره ې چيړ  نه غواږزمو] بوش [   ولسمشر !    جنرال  فرنکسه «  : يېږ   کلفونټ

د صد :  پالن  لري ې  چهړ  کغبرگهفرنکس ور»    ده ؟ې پالن سازي  په کو حالت کېستاس. امکاناتو ته وگورو 
،  د »  لروې سطحې د قواو مختلفې کمهيپه س ] زي ختينځد من [ ږمو«. پالن بسنه نکوي ی په ضد پخواننيام حس

ً واضحا  په افغانستان ږمو... «  .  ې  په مھال لرلولوړ  د  پخواني  پالن  د جوېکي امرېھغو قواو  په  تناسب چ
»   . دي ړې   کړې    زده کېتمنښ   ارزېنځي په   اکله اتوي وسلو او خا صو عملقوي د قد نه ې تجربې له خپلېک

  يیکاي  امرقوي د نوو او  د قې   په افغانستان کې   محسوسوم   چې د لته داساريرکيزه  ز .     مخونه٣١٥ تر ٣١٢
 د جنگي کومي  لپاره اشتھا ېکي  د  ا مرې   په  عراق  کیاځ ني وشو او د غه  تمر رغلي  لپاره نيوسلو  د تمر

   وزريايټ آپېانيساز و، 
د جشن او   « ې کڼۍ او د    ولسمشر  په ماي،ځ جنرال  فرانکس   کابل  ته  راېر ک په د سمب٢٠٠١ کال زيي زد

د ازاد «جنرال    فرانکس   .  دهږٻغ»      په د ري ، افغان   فارسيتياکثر«  د کوماندانانو  .  نييو»  بري فضا
 « یکرز»   . ده ځ  ستره   ور د ا د  افغانستان  لپارهه،ياغلښ «  ې  چييمشر حامد کرزي  ته وا»   ملت... شوي

او  »   دهځ لپاره  ستره  ورړۍ  نېولټد ا د   « ېجنرال   فرانکس ته   ورغبرگوي   چ »   زييپه  روانه  انگر 
 ال   په  جنرميجنرال  فھ»   .ړې  راکېلي   وسې د  غلبې  ته په   استبد اد  باندږ موېکيامر « ې    چاتوييورز

جنرال فرانکس، زه   «  : لي ورته و ويې ې ورورساوه ، او داسيې    انځ ،ې وړې کېښ خې سترگېفرانکس باند
 زه د افغانستان ې   تور  ولگول   شي   چې کوځ  به  په راتلونکو  ورېپه   ما  باند . مي   یرې   پنجشوي

 شمالي يړ غوامي فھې چ»يړ به فکر وکېنځي « ې چړ   خپلو خبرو ته د وام ورکميفھ»     .مړولسمشري غوا
 د سر   ې ناي،  » اوهځسر  وخو«  جنرال فرانکس  »  .خورا  قوي قدرت  پاتي پاتي شي  « ې په افغانستان کلوالهټ

 ) يټ  د ټ    رانگ  اباوټ ؛ ھي   وازندٻُ  ند ېآ . ( هړ کدًيي   د غه جمله   تامي  د جنرال  فھيې   سره ولوځپه خو
 او مي حامد   کرزي   ته وفادارتونښزه  پ.    باور   ونلري ې  په دديبا«   انکس    جنرال فرې چهړ کاتهي ورزميفھ.

 ډ اډ  ی  راتلونکږ زموې  چی   دړی  ھغه سی  حامد  کرزې  مقطع  کې  په  دخيد  تار....وفادار به ورته پاتي شم
   وچريَ آشور اور فوټ : ېاني، » . شيیمن کول

  سر يې  اي ،  ب»وهيکلک ون « يېد ھغه  الس  .  ال  فرانکس  ته  ورورساوه   جنرانځجنرال  د وستم   ھم    
  او  زه  استئي ] ريډل[  ستر مشر وي ېتاس«   :ړ  کرگندڅ  خپل اخالص  او  راز  يې او  فرانکس  ته ړ  کږکو

 يټ فاُوټ  مي  ټ وانُوي و  ُډُھو [ »  ؟مېږوجنگ اوس  ورسره  ې  چئړ  غواوکڅ . مي   ې  په خد مت  کېستاس
ً عسکر   مجبورا   د ويجنراله،   کله   ناکله    «  ې     چهړ    ورغبرگه   کېجنرال  فرانکس   ورته  داس]  َنو؟ 
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جنرال .  شان شو ی سره د وستم غلدلوٻ په  اورې  جملېد د» .   نه  د جنگ لپاره ي،څېږ   لپاره   راپاېسول
  وهي«  لپاره جنگ به د د وستم لپاره ې  د سوليياښ ې  چرويي تعبېل داس د جنرال دوستم دغه عکس العمنکسفرا
َاز اف ھي ھ[ وه»    مفکوره ېنو ِ ِ جست بن اډَ ِ  د وستم  ېبې   شېويوروسته  له   ]. ټپي کانسوي أ  نُوټ  کسپوزديَ

  .                                  شوې کهټ لپه  یاځ   شو، او   جنرال فرانکس د  اود س ماتي  د یموسک
 

 روٻ ډ  په فيُ مالعبد السالم  ضعري د طالبا نو د  نظام سف،ېپه اسالم اباد ک :زلرمي اندړ وې  داساريرکي زه  زاوس
 . ړې کېاندړ ته وړۍ ول خپل ملت او نډ یکلي په لې  تجربېرې او سپې د خپل ژوند   ترخی کطويسختو شرا

  او انټ  نور غېلوالټ د وستم او د شما لي  دي الرشعبد او جنرال مي  فھميسجنرال محمد  ق) موالنا ( ُ مال ېگوند
  د  خپل  مشر  احمد شاه   مسعود   په  اکله   کتابونه  وي  او ھر  انځ د خپل  ې په  خپل   ژوند  کوي ھر  نيمنسو ب

  عبد ذ رباني او  استانيد   استاذ بر ھان الوي  ھر  ې  وي ؟  گونديړ  کيې  ې  د غسېخو د ا چ-يړخپاره   ک
 ې خپلې او خپل  ولس ته  په  خپل  ژوند  کسيي  ونږ  ته  غوزي اندړ ول  وډ  ھم  زماد  غه افيالرب  رسول  س

 ې دي، زه  منم  چاي  لگې  کهړ   په  توده   جگې  چی وي ؟ ھغويړ کيې ې دغسېخو د اچ- ژنيې   وروپېاندړک
 .ذ ان  وي وخته  اې به  ورته بزي اندړزما و


