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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٧/ ١/ ٥                                                                                   محمدانور آڅړ

  ات�ن پٻژنی؟
  )شپږمه برخه (

  

  :             په خدمت کې * D.G.S.Eمسعود د فرانسې څارګرې ادارې، 

  
 فارغ شوی دی، چې له دې لكه چې پوھيږو چې احمدشاه مسعود د کابل د استق�ل لٻسې څخه

کبله په فرانسوۍ ژبه باندې تر يوې کچې پورې پوھيدلو، نو ځکه خو نوموړی له فرانسويانو سره، د 

د يوې انګيرنې « :نورو خارجيانو په پرتله په راز او نياز ښه پوھيده، په دې اړه سمسور افغان وايي

جه لومړی د فرانسې له استخباراتو سره تړاؤ له مخې احمدشاه مسعود په استق�ل ليسه کې د تعليم په و

  )١۵٧دويمه سقاوي،م (» ... .وموند 

فرانسويان د مسعود په وجود کې د يوه آزادي بخښونکي شخصيت د لټولو په لټه کې وو، 

سټيوکول؛ د . (وښيي*** او يا جورج واشنګټن** غوښتل يې چې نوموړی يو افغان سايمن بوليوار

  )،مخ١٧۵پيريانو جګړې، 

د مسعود او فرانسوي استخباراتو تر منځ د اړيکو د ټينګولو په ھکله نصيرJ بابر چې د 

پاکستان د ذالفقارعلي بوټو د حکومت د کورنيو چارو وزير ؤ د وطن مجلې سره داسې څرګندونې 

 کې زموږ حکومت ړنګ شو، نو مسعود له ھغه نه پس فرانسې ته ١٩٧٧کله چی په    «:کړي دي

ھغی نه پس مسعود د فرانس . ويانو په خپل Uس کی ونيو او سبقونه يې ورته پيل کړلUړ، فرانس

شو، بيا د فرانس په واسطه په افغانستان کې فعال شو، فرانس له روسانو سره ) تحت الحمايه(پروټکټ 

ھم تفاھم درلود، ھغوی روسانو ته وويل چې تاسو مسعود مه وژنئ، ھغه به تاسو سره مفاھمت 

تاسو وګورئ، که سالنګ تونل بند شوی وای، نو د روسيې کاروانونه به څنګه په دې بريالي ... کوي

شوي وای چې خپل عمليات وکړي؟، که سالنګ بند وای د شوروي ھيڅ رنګ کومک افغانستان ته نه 

  )د وطن مجلې سره د بابر مرکه(. شو رسيدلی، خو مسعود دا Uره د روسانو پر مخ پرانيستی پريښی وه
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د ډاکترانو په جامه کې پنجشير ته تلل او د مسعود به ھکله يې غربي نړۍ ته ) څارګر(رانسويف

تبليغاتي فلمونه جوړول، مسعود به بدل کې د دغه اجنټانو او فلم جوړونکو ښه ميلمه پالنه کوله، دوی 

وپولو ھوسيو د به يې په زمردو او ياقوتو ښه نازول، د اجنټانو د خوښ ساتلو لپاره يې دوی ته د مارک

  )د عبدلکريم رحيمزي له ليکنې څخه؛ روھي ويب پاڼه(. ښکار آسانتياوې برابرولې

فرانسويانو له مسعود سره له آره مرستې کولې، چې په ھکله يې فرانسوی ليکوال ژان  

په يوه برخه کې ليکي ) په افغانستان کې، د فرانسې پټې جګړې(كريستوف نوتين، په خپل کتاب

زده کړو لپاره لٻږل شوي دي او د ټانک ) جاسوسي(ه لسګونو افغانان فرانسې ته د پوځيپ... «:چې

 مترو پورې ھدف له منځه وړي، احمدشاه مسعود، ٢٠٠ضد مي�ن نومي توغندي چې تر 

    com.afghanpaper.www.  ز، کې ورکړي دي١٩٨٠ته په (!) شٻرپنجشٻر

او د مسعود يو بل روسی بادار، جنرال لياخوفسکي د فرانسويانو او نورو بھرنيانو شتون په 

د مسعود له خوا د پرمخ بيول کيدونکی خپلواک سياست ستنې، د «:پنجشٻر کې په دې ډول يادوي

زمردو، Uجوردو او نورو ګرانبيه تيږو او غميو پر اقتصادي بنسټ او ھغو پوځي مرستو وUړې وې 

د سارې په توګه د افغانستان اس�مي .  د عربي ھيوادونو او چين له خوا ورسره ترسره کٻدېچې

نه پرزياته بيه زمرد په )  مليونه ډالرو۵( مليونو افغانيو ٢٠٠جمعيت، پنجشٻر ډلې په کال کې له 

له نا کله د لويديزو کارپوھانو د څٻړنو له مخې له دې Uرې ترUسه شوي ګټه به ک. پاکستان کې پلورل

په ډٻرو سختو غرنيو سيمو کې د دغو غميو د را ايستلو او کانونو د چولو . آن لس ځلې ھم لوړيده

لپاره به له جاپانيو برمو او الو څخه کار اخيستل کيده، دغه راز د خينج د درې په کانونو کې د ګرانبيه 

 لويديز المان د انجينرانو پر غاړه تيږو او غميو د را ايستلو د چارو مشري او Uرښوونه د فرانسوي او

  )مخ۴۵٧د افغان مٻړانه او غميزه، (. وه

-----------------------------------------------------------------------  

 *DGSE :د فرانسې د خارجي امنيت اداره.  

 ونزوي� له آزادي غوښتونکو دد ونزوي� انق�بي قوماندان او سياستوال ؤ، په لومړيو کې  سيمون بوليوار، -**

،ز ١٨٢١،ز کال کې د ونزوي� د آزادۍ غوښتونکو ډلو د قوماندانانو څخه شو، په کال ١٨١٠ډلو سره يو ځای شو، په 

کې يې ھسپانويان له ونزوي� څخه وايستل، له ھغې نه وروسته يې د جنوبي امريکا په لويه وچه کې، له ھسپانويانو 

زادولو تکل وکړ، د پرله پسې جګړو له امله د کلمبيا لوی ھيواد، چې له کلمبيا، ونزوي� او څخه د ټولو مستعمرو د آ

اکوادور څخه تشکيل شوی ؤ رامنځ ته کړ، سيمون بوليور د Uتينې امريکا د نورو ھيوادونو لکه پاناما، بوليوي او پيرو 

  .د آزادي غوښتونکو مبارزينو Uرښوونه وکړه

امريکا انق�بې رھبر او د امريکا متحده اياUتو لومړنی ولسمشردی، نوموړی د امريکا  جرج واشينګټن، د -***

د تاريخ له مھمو څٻرو څخه شمٻرل کيږي، د امريکا د انق�ب په جګړه کې يې انګريزانو ته ماتې ورکړه او آزادي يې 

 امريکا د متحده اياUتو شتون ، ډٻرې خلک په دې عقيده دي چې بې له جرج واشينګټن څخه د)،م١٧٧۵ -١٧٨٣(وګټله
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