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در از باراك اوباما  شتريبو 

ك ياالت متحده از يا ينظام خروج 

. شود يواشنگتن  م در ييجناحها

 يمدارند روسها ! ست روسها

ش از ده يب) ٢٠٢٠ارد دالر در سال 

خواهان و دموكرات ها يجمهور
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از آژانس اطالعات كه  يخبر دست اول

 از  ييكايكشتن سربازان آمر

جنگ شروع قبل از  ياد دارند كه در ماهها

 » يكشتار جمع يسالح ها«مربوط به 

تا  ديكنجستجو دنبال  يتوسط موتور ها
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  ساله ٢٠ گجن

  

يكه امروز در افغانستان به جنگ م ييكايساله آمر

اع،  ٢٠١٢سال  از دونالد ترامپ  يآقا. بودند

و ست كه اياما معلوم ن . »)١(م ياست كه افغانستان را ترك كن

خروج  يبرا يتالش گونه هر چرا كه .شودن امر موفق 

جناحها يمنجر به برافروختگ –، كره ، آلمان  يب

روسها كار كار:ورد كه آ يبر ماد يبالفاصله فر

ارد دالر در سال يليم ٧٣٨(االت متحده يا يبودجه نظام

جمهور يمسكو براآوردن نام ، باشد يمه يروس

مي توانند آنها البته  . بتا سر دهندياد وامصيتا هم صدا فر

  .حساب كنندورك يو

خبر دست اول ه بريبا تك ييكايآمر »نيوز«ه ين نشري

كشتن سربازان آمر يه برايروسا يگوكرد كه  يافشاگر ، نشت كرده بود

اد دارند كه در ماههاي، همه به  البته). ٢( كرده است يت مال

مربوط به  اتيروادر انتشار  ين كننده ايينقش تعچه 

توسط موتور ها را »نيپوت«ا ي »هيروس« كلمات ستيكاف ). ٣

  ديباش  يبراليل »نيوز«ه ينشرن يا يضد روس
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  يمينوشته سرژ حل يميسرژ حل

  ريترجمه مرمر كب

  

ساله آمر ١٨سربازان  

بودندمتولد نشده هنوز 

است كه افغانستان را ترك كن

ن امر موفق يشبرد ايپ

بيه ، ليسور -  كشور

بالفاصله فر طلب  جنگ يالب

بودجه نظامهر چند ! نديآ

روس يبودجه نظامبرابر

تا هم صدا فراست  يكاف

ويه نيريت تحريحما
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نشت كرده بود) CIA( يمركز

ت ماليحما يان افغانيشورش

چه  ه ين نشريهمعراق ، 

٣(ن داشت يصدام حس

ضد روس يشيروان پر  شاهد



 
 
 

باره  در نشرمز هشت روز پس از 

در  آنهم درست» خبر«ن يادرج از 

برد؟  ي، سود م باشد يدر حال وقوع م

 يبرا يموجه ليدلحمايت مي كند 

 ستان پاك ؟وجود دارد ان يشورش

در  يافغان نيه مجاهدب ١٩٨٨تا  

 ؟ شدندكشته  يهزاران سرباز شورو

 يه ظاهرا قربانرا ك ييايدر

و بدن  كلفت بودل يسباز آنها 

اما ،  -... ش بودسه دخترعاشق 

چ يه) NSA( يت مليآژانس امن

  .)٤(ل نبود ئقا» يروس يكمك ها

ه بر يبا تكخواهان يندگان مجلس ، دموكرات ها و جمهور

البته پر واضح است . را نا ممكن و دشوار ساختند

عدم حضور آنها همانا در افغانستان 

« Russia offered Afghans bounty

 « Fake news, une fausse épidémie

septembre ٢٠٢٠, en vente en kiosques.
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مز هشت روز پس از يورك تايويرسد ن يكه به نظر م -افغانستان  خبر دست اول راجع به 

از  يچه كس. كند يرا مطرح م يشتريسؤاالت ب - 
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هزاران سرباز شورو كه با آنل داد يتحو را يشرفته ايپ يجنگ با مسكو سالح ها

در يرويندرجه دار سه  يالت زندگيبا شرح و تفص 

از آنها  يكي - چاپ رساندبه   بودند يافغان يستهايبه ترور

عاشق  يسوم دوست داشت ولم جنگ ستارگان را يف ي

آژانس امن  يعني كا ،يگر آمريد يآژانس اطالعاتاضافه كند كه 

كمك ها«در رابطه با ا يسازمان س طرفخبر نشر شده از 

ندگان مجلس ، دموكرات ها و جمهورياز نما يه ، ائتالف گسترده ا

را نا ممكن و دشوار ساختندكا از افغانستان يمز خروج آمريورك تا

در افغانستان  يسربازان خارجكشته شدن از ادامه  يريجلوگ

  ٢٠٢٠ه يفور 
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, en vente en kiosques. 
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خبر دست اول راجع به 

 كردد يتردصحت آن 

رس يكه به نظر م يزمان

ستان پاكهنگاميكه ا يآ

حما با كا يآمرمخالفت 

ن كار را انجام ميمدتهاست كه ا

جنگ با مسكو سالح ها

 مزيتاورك يوين هينشر

به ترور» يروس يكمكها«

يگريكرد ، د يم يساز

اضافه كند كه » فراموش كرد«

خبر نشر شده از  يبرا  ياعتبار
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ورك تايوين »يافشاگر«
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« NSA differed from CIA, others
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 ٢٠٢٠ه يت جورنال اول ژوئ

others on Russia bounty intelligence
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ت جورنال اول ژوئيـ وال استر٤ 
intelligence »,   

 


